
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

   .م.ك.ع.شركة مشاريع الكويت القابضة ش 

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

   2022 مارس 31

   )غير مدققة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 





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

 
 

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

2  
 

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

    
  مارس 31

2022  

  ) (مدقق 
  مبر ديس  31

2021  
  مارس  31

2021  

  إيضاحات  
  ألف 

  دينار كويتي 
  ألف 

  دينار كويتي 
  ألف 

  دينار كويتي 
          

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

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

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

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

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

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

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

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

      المطلوبات وحقوق الملكية 
      المطلوبات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 
  
  
  
  
  
  
  



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

 

 

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

  
 في  الثالثة أشهر المنتهية 

 مارس 31

  2022 2021 

 إيضاحات  

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 : مستمرة العمليات ال
   

 اإليرادات: 
   

 69,165 73,871  وائدإيرادات ف

 9,304 6,969 9 إيرادات استثمار

 14,545 15,664  أتعاب وعموالت  إيرادات 

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

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

 24,276 19,419  إيرادات ضيافة وعقارات 

 2,289 2,083  إيرادات تصنيع وتوزيع 

 6,545 7,218  إيرادات أخرى 

 4,794 3,186  ت أجنبية تحويل عمالربح 

 

 ─────── ─────── 

  162,062 162,249 

 

 ─────── ─────── 

    المصروفات: 

 52,910 51,203  مصروف فوائد

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

 18,063 13,725  مصروفات ضيافة وعقارات 

 1,862 1,624  مصروفات تصنيع وتوزيع 

 38,107 40,425  مصروفات عمومية وإدارية 

 6,315 7,402  استهالك وإطفاء 

 

 ─────── ─────── 

  137,826 147,861 

 

 ─────── ─────── 

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

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

 

 ─────── ─────── 

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

 ( 2,214)  ( 3,482)   الضرائب 

  ─────── ─────── 

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

 

 ─────── ─────── 

    مستمرة: الغير مليات  الع

 1,029 - 11 مستمرة العمليات غير الربح من ال

 

 ─────── ─────── 

 (7,416) 5,772  ربح )خسارة( الفترة 

  ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ: 

 ( 8,437)  3,125  مساهمي الشركة األم  

 1,021 2,647  الحصص غير المسيطرة 

 

 ─────── ─────── 

  5,772  (7,416 ) 

 

 ═══════ ═══════ 

 فلس  فلس   

    السهم: )خسارة( ربحية 

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

 

 ═══════ ═══════ 

    :من العمليات المستمرة  السهم)خسارة( ربحية 

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

  ═══════ ═══════ 

 



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

 

 

 كثفة المجمعة.المرحلية المت المالية لمعلوماا من هذه اتشكل جزءً  18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ع )غير مدقق( لشامل المرحلي المكثف المجمبيان الدخل ا

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

 
 ة في  هر المنتهيالثالثة أش
 مارس 31

 2022 2021 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 كويتي ار دين

   

 (7,416) 5,772 الفترة )خسارة( ربح 
   

   : رىخاألشاملة ال الخسائر

   جمع:لى بيان الدخل المرحلي المكثف المإ  الحقاً   بنود لن يتم إعادة تصنيفها

  اإليرادات ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خاللصافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق 

 723  ( 226) الشاملة األخرى  )الخسائر(

 (1,136) ( 796) شركات زميلة ل خرىاألشاملة الر خسائالحصة في  
 ─────── ─────── 

 (1,022 ) (413) 
 ─────── ─────── 

   :معلمكثف المجالمرحلي ا   إلى بيان الدخل ا الحقاً إعادة تصنيفه يتم أو سيتم بنود

   أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

 (339) 360 مجمعالتحويل إلى بيان الدخل المرحلي المكثف ال افيص -

 (5,476) ( 11,684) ي القيمة العادلة خالل الفترةصافي التغير ف -

 (1) ( 14) ر االئتمان المتوقعةالتغيرات في مخصص خسائ -

 2,127  7,335 التغير في القيمة العادلة لتحوط تدفقات نقدية 

 (8,258) ( 12,959) عمالت أجنبية تعديل تحويل
 

─────── ─────── 

 (16,962 ) (11,947) 
 

─────── ─────── 

 (12,360) ( 17,984) للفترة   شاملة أخرى خسائر
 ─────── ─────── 

 (19,776) ( 12,212) ة الشاملة للفتر الخسائر إجمالي
 ═══════ ═══════ 

   

   بــ:  ةالخاص

 (11,817) ( 6,449) مساهمي الشركة األم

 (7,959) ( 5,763) الحصص غير المسيطرة
 ─────── ─────── 

 (12,212 ) (19,776) 
 ═══════ ═══════ 

 
 
 

 

 

 



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

 

 

 كثفة المجمعة.المرحلية المت المالية لمعلوماا من هذه اتشكل جزءً  18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  ةبيان التدفقات النقدي
  2022 مارس 31ة في المنتهيللفترة 

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

 مارس 31
  2022 2021 

 إيضاحات 
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
    عمليات أنشطة ال
 (6,231) 9,254  قبل الضرائب  المستمرة من العمليات  سارة(لخ)ا الربح

  1,029 -  مستمرة العمليات غير الربح من ال
  ────── ────── 

 ( 5,202) 9,254  قبل الضرائب  )الخسارة(الربح 
    

    التدفقات النقدية:   صافيقبل الضرائب ب   )الخسارة(الربح  تعديالت لمطابقة
 ( 69,165) (73,871)  د ت فوائ إيرادا

 ( 9,304) (6,969) 9 إيرادات استثمار
 ( 5,615) (12,362)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 52,910 51,203  ائد فو مصروف
 6,315 7,402  استهالك وإطفاء  

 631 -  مستمرةالعمليات غير المن غير نقدية معامالت 
 20,619 14,982 4 مخصص خسائر ائتمان  

 ( 587) 1,760  طة األجل وراق دفع متوس أو  دائنةجنبية من قروض أتحويل عمالت  (ربح)  ةارسخ
 56 (545)  وظفينمخصص برنامج خيار شراء أسهم للم ( مخصص )عكس

 

 ────── ────── 

  (9,146) (9,342 ) 

    التشغيل:  التغيرات في موجودات ومطلوبات
 4,748  19,659  ثالثة أشهرودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن 

 ( 4,097) (32,874)  أخرى  خزانة وأوراق دين    سندات ،أذونات

 159,960  (315,160)  قروض وسلف   
 4,235 (18,145)  ل األرباح أو الخسائر  مدرجة بالقيمة العادلة من خالمالية  موجودات

 ( 36,653) (18,865)  لة األخرىخالل اإليرادات الشامموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 12,133  2,708  خرى أموجودات 
 61  (169)  متاجرة للعقارات محتفظ بها 

 ( 110,403) 46,588  خرى األمالية الات مؤسسالبنوك والالمستحق إلى 

 23,565  373,222  ع من عمالء ودائ 
 ( 33,504) 729  مطلوبات أخرى 

 430 1,341 9 ة توزيعات أرباح مستلم

 74,392 90,459  ائد مستلمة وف
 ( 63,844) (53,403)  د مدفوعة ائ فو

 

 ────── ────── 
 21,681 86,944  ات عملي طة الأنش من ةالناتجالتدفقات النقدية  صافي

 

 ────── ────── 
    أنشطة االستثمار 
 248 1,762  عقارات استثمارية   فيصافي الحركة  

 29 31  يلة من شركات زم مستلمة توزيعات أرباح

 

 ────── ────── 
 277 1,793  أنشطة االستثمار  من ةالناتج يةالنقدالتدفقات صافي 

 

 ────── ────── 
    أنشطة التمويل 
 20,805 22,784  ، بالصافي دائنةقروض  متحصالت من

 ( 100,420) -  بالصافي  ،سنداتسداد 

 - 2,285  بيع أسهم الشركة المشتراة متحصالت من
 95 236  رة ير المسيط غ صصفي الح   ركةالح

 

 ────── ────── 
 ( 79,520) 25,305  أنشطة التمويل في(  ة)المستخدم من ةالناتج يةالنقدات التدفقصافي 

 

 ────── ────── 
 ( 7,547) (12,208)  عمالت أجنبية  ترجمةصافي فروق 

 

 ────── ────── 

 ( 65,109) 101,834  ادل في النقد والنقد المع ( النقصالزيادة ) صافي
 1,456,005 1,405,450  يناير 1النقد والنقد المعادل في 

 

 ────── ────── 

 1,390,896 1,507,284 3 رس  ما  31المعادل في قد النالنقد و

 

 ═══════ ═══════ 

 
 



 

 التابعة ع. وشركاتها بضة ش.م.ك.يت القاشركة مشاريع الكو
 

 

 معة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المج 18إلى  1قة من ات المرفإن اإليضاح
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 المكثف المجمع )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 
  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

   الخاصة بمساهمي الشركة األم   

 

 
 رأس
 المال 

 عالوة 
 إصدار
 أسهم

 أسهم
الشركة 
 المشتراة 

 حتياطيإ
 جباري إ

 يحتياط إ
 ري اختيا

التغيرات  
المتراكمة 
في القيمة 
 العادلة 

 
 
 
عادة إفائض 

 التقييم

حتياطي  إ
 تحويل 
عمالت  
 أجنبية 

حتياطي  إ
خيار  برنامج
 اء أسهمشر

 للموظفين 
 طيحتياإ

 آخر
 احأرب

 اإلجمالي مرحلة

أوراق  
  رأسمالية
 مستدامة 

 الحصص 
غير  

 المسيطرة 

 ليإجما
حقوق 
 الملكية 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ف لأ

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
                

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

 5,772 2,647 - 3,125 3,125 - - - - - - - - - - ربح الفترة 

 (17,984) (8,410) - (9,574) - - - (10,112) - 538 - - - - - شاملة أخرى  (خسائر)  إيرادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

ائر(  )الخس اإليرادات إجمالي 
 الشاملة 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 538 

 

- (10,112) 

 
- 

 

- 3,125 (6,449) 

 
- (5,763) (12,212) 

 2,285 - - 2,285 (3,190) - - - - - - - 5,475 - - اة بيع أسهم الشركة المشتر

 (545) - - (545) - - (545) - - - - - - - - المدفوعات باألسهم للموظفين

 ات المتعلقةحتياطيإلا المحول من
ها  تفظ بعة المحلمجمواب

 (2)إيضاح   علغرض البي

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- (24) 

 

 

- (105) 

 
 
- 129 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 المتعلقستهالك تحويل اال
ت  ومعداومنشآت  ممتلكات ب

 لتقييم امدرجة بإعادة 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 

- (101) 

 

 

- 

 
 
- 

 
 
- 101 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

حلة  المر  المحول إلى األرباح 
عتراف  اء االتيجة إلغ ن

باستثمارات في أسهم مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 
 رى اإليرادات الشاملة األخ

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

(7) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 أوراق رأسماليةوائد على ف 
 مستدامة 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- (51) (51) 

 
- 

 
- (51) 

شركات   التغيرات في ملكيةأثر 
 تابعة  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 
 
- 136 - 136 - 100 236 

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

 1,013,814 549,573 153,332 310,909 37,622 (17,989) 822 (151,172) 24,425 (10,037) 76,546 107,562 (89,783) 68,913 264,000 2022مارس  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 

 

 



 

 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 18إلى  1لمرفقة من يضاحات اإن اإل
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 )تتمة(  المكثف المجمع )غير مدقق(لملكية المرحلي ات في حقوق ابيان التغير

  2022 مارس 31في للفترة المنتهية 
   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 
 رأس
 المال 

 عالوة 
 إصدار
 أسهم

 أسهم
الشركة 
 المشتراة 

 حتياطيإ
 جباري إ

 حتياطيإ
 اختياري 

التغيرات  
المتراكمة 
في القيمة 

 عادلة ال

حتياطي  إ
 تحويل 

 الت أجنبية مع

حتياطي  إ
خيار  برنامج

شراء أسهم 
 للموظفين 

 حتياطيإ
 آخر

 أرباح
 ماليجاإل مرحلة

أوراق  
  رأسمالية
 مستدامة 

 
حصص 
غير  
 مسيطرة 

 
إجمالي 

وق حق
 الملكية 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 
 يكويت  دينار

 ألف 
 يدينار كويت 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 يكويت  دينار

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 يتيدينار كو

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

               
)كما سبق  2020ديسمبر  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 إدراجه(

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

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

عاد م) 2021يناير  1كما في 
 153,332 195,905 21,842 (20,708) 2,067 (131,138) (19,287) 76,546 106,821 (93,151) 52,913 200,000 (إدراجه

 

544,156 

 

893,393 

 (7,416) 1,021 - (8,437) (8,437) - - - - - - - - - ربح الفترة  )خسارة( 

 (12,360) (8,980) - (3,380) - - - (3,438) 58  - - - - - شاملة أخرى  (خسائر)  إيرادات

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

 )الخسائر( الشاملة  اإليرادات إجمالي 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  58 (3,438) 

 
- 

 
- (8,437) (11,817) 

 
- 

 

(7,959) 

 

(19,776) 

 56 - - 56 - - 56 - - - - - - - المدفوعات باألسهم للموظفين

 تعلقةات المحتياطياإل المحول من
ها لغرض تفظ بعة المحلمجمواب

 ( 2إيضاح )  عالبي

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
-  134 99 

 
 
- (233) 

 
 
- 

 

 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

تيجة المرحلة ن  اح ربالمحول إلى األ
عتراف باستثمارات في  إلغاء اال

أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-  238 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 

 

- (238) 

 

 

 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 95 1,461 - (1,366) - (1,366) - - - - - - - - شركات تابعة  التغيرات في ملكيةأثر 
 

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

 873,768 537,658 153,332 182,778 13,167 (22,307) 2,123 (134,477) (18,857) 76,546 106,821 (93,151) 52,913 200,000 2021مارس  31كما في 

 

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 األم  الشركة  حول معلومات 1

 
ا مشاريع  شركة  هي)"الشركة  ش.م.ك.ع.    القابضة يت  لكوإن  مساهم  األم"(  تسج  عامة ة  شركة  للقوانين    وتأسيسها  يلهاتم  وفقاً 

ب المط الكويت  دولة  في  وهي1975  سسط أغ  2تاريخ  بقة  بورصة مدرجة    شركة  ،  األم    في  الشركة  مكتب  عنوان  إن  الكويت. 
    دولة الكويت. 13100الصفاة  23982المسجل هو ص.ب. 

  
المجموعة"(  "بـ  معاً    اعة )يشار إليهشركاتها التاب للشركة األم و لية المكثفة المجمعة  ار المعلومات المالية المرحإصدح ب تم التصري 

 . 2022 مايو 10بتاريخ الصادر وفقاً لقرار مجلس اإلدارة  2022 مارس 31المنتهية في  رشهأ الثالثة فترةل
 

 تي: آلا تتمثل فيم ألشركة ا لالتي تأسست من أجلها اية الرئيسإن األنشطة 
 

و  أ  أجنبيةكويتية أو  محدودة  مسؤولية  شركات ذات  حصص في  تملك    أجنبية وكذلككويتية أو  مساهمة  شركات  في    أسهمك  تمل .1

 فالتها لدى الغير. كوبنوعية إدارتها الشركات في تأسيس هذه  االشتراك

تمالشركات    إقراض .2 يتعينوفي هذه الر  غي الها لدى  الت كفو  أسهمفيها    األم  لك الشركةت التي  تقأ  حالة  الشركة األم    ركةل مشا ال 

 .  على األقل% 20نسبة في رأس مال الشركة المقترضة عن القابضة 

 تتعلق بذلكحقوق أخرى    ةأو أي  ملكية  رسومعية أو  صناات تجارية اختراع أو عالم  اتاعية من براءية الصن لكلمتملك حقوق ا .3

 . كويت دولة الج أو خار داخل  اءسو ستغاللهاال ا لشركات أخرى جيرهوتأ

ً الحدود  نشاطهالمباشرة العقارات والمنقوالت الالزمة تملك  .4  لقانون. ل المسموح بها وفقا

حافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل شركات  ثمارها في معن طريق است م  لية المتوفرة لدى الشركة األ ض الماائ فواستغالل ال .5

 متخصصة.  
 

 ش.م.ك. )مقفلة(. قابضة  شركة الفتوح الهو لشركة األم ا يفئيسي اهم الرإن المس
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2

 
 عداد أساس اإل        2.1

 

 . "التقرير المالي المرحلي"  (34) رقم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي مجموعةالمرحلية المكثفة المجمعة لللمالية ا اتتم إعداد المعلوم
 

البيانات   دادإع  المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة فيالية  ومات الملمستخدمة في إعداد المعلإن السياسات المحاسبية ا
في  المالمالية  للسنة  ة  السنوي   المجمعة ية  الالم أو  2021ديسمبر    31نتهية  تفسير  أو  المبكر ألي معيار  بالتطبيق  المجموعة  تقم  . لم 

 .دآخر تم إصادره ولكنه لم يسر بع تعديل
 

ة معدالية كاملة  عداد بيانات ممجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلية المكثفة الإن المعلومات المالية المرحل
ال للمعايير  الوفقاً  للتقارير  مقترنةً  مدولية  عليها  االطالع  ويجب  للسنةالية،  للمجموعة  السنوية  المجمعة  المالية    المالية   بالبيانات 

 . 2021ديسمبر  31ية في المنته
 

عرض العادل.  لل  يةورتبر ضركررة والتي تعافة التعديالت التي تتكون من االستحقاقات العادية المت قد تم إدراج كارة أنه  ترى اإلد
لسنة بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها لال تعبر    2022  مارس  31أشهر المنتهية في    الثالثةنتائج فترة    فإنى ذلك،  إضافة إل

 .  2022يسمبر د 31المالية التي تنتهي في 
 
دينار كويتي ما لم  القيم إلى أقرب ألف    كافة  يب تم تقرالكويتي وقد    المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار  تم عرضي 
 كر غير ذلك. يذ
 

كز  "المرو"ادبنك بغدفي "  بتصنيف استثماراتهم  ،"شمال إفريقيا القابضة  كةشر"و  "بنك برقان"  ،قامت الشركات التابعة للمجموعة
الدولي ش.م.م.  المصري  البيع.المح  الموجوداتكمجموعة    "الطبي  لغرض  بها  المجم  تفظ  المتعلقة البتصنيف  ة  وعقامت  عناصر 

 . حتياطي آخرإو  خرىاألمطلوبات ال ،خرىاأل موجوداتالضمن  تفظ بها لغرض البيعالمح الموجودات مجموعة بال
 

 ات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراض      2.2
 

 استخدام التقديرات واألحكام 

ال المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  الإن  يت مع مجمكثفة  واة  وتقديرات  أحكام  اإلدارة وضع  من  تؤثر  طلب  تطبيق  فتراضات  على 
والمالس المحاسبية  واإليراداياسات  والمطلوبات  للموجودات  المسجلة  النتائ بالغ  تختلف  قد  والمصروفات.  هذه ت  عن  الفعلية  ج 

المجم.  التقديرات المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  إطار  قامت في  تطبيق    دارةإلا  عة،  عند  جوهرية  أحكام  باتخاذ 
المحاسبيةالسيا لالرئيسي   المصادروتعتبر  للمجموعة.    سات  الة  من  التأكد  لتلك  عدم  مماثلة  المالية   في بقة  المطتقديرات  البيانات 
  .2021ديسمبر  31المنتهية في  جموعة للسنةعة المدققة السنوية للمالمجم
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 ( مةتتالهامة )  السياسات المحاسبية 2

 

  المطبقةالمعايير  على التعديالت   2.3
 

 : هي كمايلي المعدلة والجارية التأثير خالل الفترة الحاليةإن المعايير 
 

 ( 3د التقارير المالية رقم ) ديالت على المعيار الدولي إلعداتع -اهيم إطار المفالرجوع إلى 

مايو   تعديالت ع2020في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر  )ا  لى،  رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  "تجميع  3لمعيار   )

في  ات المالية الصادر  طار إعداد وعرض البيان استبدال اإلشارة إلى إإشارة إلى إطار المفاهيم. تهدف التعديالت إلى    -األعمال"  

 بير.غيير متطلباته بشكل كت  وند 2018مارس  29الصادر في  ، باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 1989عام 
 

أو الخسائر المحتملة    ( لتجنب األرباح3رقم )أضاف مجلس المعايير أيضاً استثناًء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  

( أو  37قم )ر   لينطاق معيار المحاسبة الدو والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن  في "اليوم الثاني"  

 (" الرسوم والضرائب"، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. 21رات التقارير المالية الدولية رقم )لجنة تفسي 
 

( للموجودات المحتملة  3ولي إلعداد التقارير المالية رقم )لية في المعيار الدتوضيح التوجيهات الحا  لوقت نفسه، قرر المجلس في ا

 ت المالية وعرضها.ى إطار إعداد البياناإلة لن تتأثر باستبدال اإلشارالتي 
 

لتعديالت  تلك ايكن ل  لم  مستقبلي.  وتطبق بأثر  2022يناير    1بعد  إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو  

 . مجموعةلل المعلومات المالية المرحلية المكثفة ادي علىتأثير م
 

 قارات والمعدات: العوائد ما قبل قصد االستخدام" "الممتلكات والع –( 16رقم ) ي ول تعديالت على معيار المحاسبة الد

"الممتلكات والعقارات    –(  16معيار المحاسبة الدولي رقم )لى  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت ع2020في مايو  

االعوائ   -والمعدات   المنشآت  على  يحظر  والذي  االستخدام"،  قصد  قبل  ما  بنود   صملخ د  أحد  تكلفة  والعقارات    من  الممتلكات 

البنود المنتجة أثناء إيصالها إلى موقع التشغيل وجعلها جاهزة   شغيل بالطريقة التي حددتها للت والمعدات، أي عائدات من بيع تلك 

بعائدات المنشأة  تعترف  ال  اإلدارة. وبدالً من ذلك،  البنود، وتكاليف تجهيزها في األرباح أو  المتوقع  ائ خسبيع هذه  أن  ر. ليس من 

 يكون لهذه التعديالت تأثير مادي على المجموعة. 
 

ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود   2022يناير    1في أو بعد  إن هذا التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ  

عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول  المعروضة،  ى  والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولت والعقارات  الممتلكا

 . وعةمجملل المعلومات المالية المرحلية المكثفة ادي علىلتعديالت تأثير متلك ايكن ل لممرة. 
 
 العقد" "العقود المثقلة بااللتزامات: تكاليف إتمام  –( 37عديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ت 

جب  ( لتحديد التكاليف التي ي 37ة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )يير المحاسبة الدولي عام  ، أصدر مجلس2020في مايو  

 العقد مثقالً بااللتزامات أو متكبداً خسائر. على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان
 

المباشرة  الصلة  ذات  التكلفة  "طريقة  التعديالت  مباتطبق  المرتبطة  التكاليف  تتضمن  سلعة  شر".  تقديم  من    بعقد  كالً  خدمات  أو 

المرتبطة   التكاليف  وتوزيع  اإلضافية  ت التكاليف  ال  واإلدارية  العامة  التكاليف  إن  العقد.  بأنشطة  ويتم مباشرة  بالعقد  مباشرة  تعلق 

 احة على الطرف المقابل بموجب العقد. استبعادها ما لم يتم تحميلها صر
 
ديالت  . ستطبق المجموعة هذه التع2022يناير    1تبدأ في أو بعد  التقارير السنوية التي    اتترالتعديالت سارية المفعول لف   تلك  إن

لم   التي  العقود  ب   تف  على  في  التزاماتها  بجميع  ابعد  السنوي  التقرير  فترة  التعديالت ألول مرةداية  فيها  تطبق  ل  لم .لتي  تلك  يكن 

 . مجموعةلل كثفةلما المعلومات المالية المرحلية ادي علىلتعديالت تأثير ما
 

 2020 -  2018المعايير الدولية للتقارير المالية التحسينات السنوية على دورة  

 :  2020 – 2018ت السنوية فيما يلي ملخص للتعديالت من دورة التحسينا
 

 " ية إللغاء االعتراف بالمطلوبات المال  (%10)تبار في اخ الرسوم"  – (9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

ً   هذا  يوضح اختالفا تختلف  المعدل  أو  الجديد  المالي  االلتزام  إذا كانت شروط  تقييم ما  المنشأة عند  تتضمنها  التي  الرسوم    التعديل 

 ً بما في    والمقرض،ة بين المقترض  شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمن  ع  جوهريا

المدفوعة التعديل على المطلوبات    المستلمةو  أ  ذلك الرسوم  المنشأة بتطبيق  تقوم  نيابة عن اآلخر.  من قبل المقترض أو المقرض 

 . يأولبشكل ي أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها ف
 

  مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجموعة   2022يناير    1تبدأ في أو بعد  ية التي  نولسالتعديل ساري المفعول للفترات اإن هذا  

تعديلههذه   يتم  التي  المالية  المطلوبات  على  السنوالتعديالت  التقرير  فترة  بداية  بعد  أو  في  تبادلها  أو  المنشأة  ا  فيها  تطبق  التي  ي 

 . مجموعةلل المعلومات المالية المرحلية المكثفة ىلع اديلتعديالت تأثير متلك ايكن ل لم. يأولبشكل تعديل ال
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 الهامة )تتمة(  السياسات المحاسبية 2

 

 رية التأثير الجديدة الصادرة وغير جا التعديالتوالمعايير  2.4
 

  تعديالتهو "عقود التأمين"  – (17)  رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

، 2017فـي مـايو  - عقـود التـأمين -( 17)الدولي إلعداد التقارير المالية رقـم   ارأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعي  (أ

حيز  هذا المعيار صاح لعقود التأمين. بمجرد دخولشامل يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلف جديد وهو معيار محاسبي

. ينطبـق 2005تـم إصـداره فـي عـام ذي الـ "عقـود التـأمين"  –  (4)لتقارير الماليـة رقـم  لل المعيار الدولي  سيحل مح  التنفيذ،

لتـأمين احيـاة، التـأمين علـى ال :على جميع أنواع عقود التـأمين )علـى سـبيل المثـال  (17)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

التـي تصـدرها، باإلضـافة إلـى بعـض الضـمانات  المنشـآتر عـن نـوع بغـض النظـلتأمين المباشر وإعادة التـأمين(،  ا،  العام

 التقديرية. زايا المشاركةوات المالية ذات مدواأل

 

ً في توفير نموذج محاسبي لعقود الت  (17)يتمثل الهدف العام للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    أمين يكون أكثر فائدة واتسـاقا

عـدم حـد كبيـر علـى ى ، والتـي تعتمـد إلـ(4) رقـم متطلبات المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـةليض لشركات التأمين. على النق

ود لعق  نموذًجا شامالً   (17)  رقم  اليةسياسات المحاسبة المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقارير المالتطبيق بأثر رجعي لل

 العـام،هو النموذج  (17)لتقارير المالية رقم  لجوهر المعيار الدولي  إن  يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة.    التأمين،

 :ـمل ب مكالو

 

 .الرسوم المتغيرة( طريقةالمشاركة المباشرة ) زايام ذاتمحدد للعقود   تبني •

 .لعقود قصيرة األجلا على سيبشكل أساوهي تطبق األقساط(  طريقة توزيع) ةمبسطال الطريقة •

 

 1في  تطبيقهالمفترض ن )كان م 2023يناير  1للفترات التي تبدأ في أو بعد   (17)ير المالية رقم  يسري المعيار الدولي للتقار

لمالية أيًضا المعيار الدولي للتقارير ا  المنشأةأرقام المقارنة. يُسمح بالتطبيق المبكر، بشرط أن تطبق  تعديل  (، مع  2021يناير  

م رقـفي أو قبل التاريخ الذي تطبق فيـه المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة  (15)  رقم  والمعيار الدولي للتقارير المالية  (9)رقم  

(17) . 

 

. تـأتي هـذه (17)  رقـم  لتقارير الماليةلعلى المعيار الدولي    ، تعديالت2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يونيو   (ب 

 ."عقود التأمين" –( 17)ولي للتقارير المالية رقم التعديالت المقترحة على المعيار الد لتبينن مسودة العرض التعديالت م

 

الرئيسـية التاليـة مـن المعيـار الـدولي  نقـاطمجلس معايير المحاسبة الدولية تغييرات علـى الأجرى    الت،اوالمدنتيجة إلعادة  ك

 :(17)لتقارير المالية رقم ل

لشـركات التـأمين  (9) رقم لتقارير الماليةالدولي ل والمعيار (17) رقم المعيار الدولي للتقارير المالية يانرستأجيل تاريخ   •

 .2023يناير  1رات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد فت  ن علىكولت  لمدة سنتينالمؤهلة 

 .نطاق المعيار •

 .قود التأمينمن تجديد ع المكتسبةاالسترداد المتوقع للتدفقات النقدية  •

 .ستثمارالمتعلقة بأنشطة اال هامش الخدمات التعاقدية •

 .مباشرةالالمشاركة  مزاياقابلية تطبيق خيار تخفيف المخاطر للعقود ذات  •

 المثقلة باإللتزامات.االسترداد المتوقع للخسائر من العقود  -عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  •

 .المجمع كز الماليعرض مبسط لعقود التأمين في بيان المر •

 .انتقالية إضافية إرشادات •

 
 .ا المعيارهذالناتج من تطبيق المعلومات المالية على  التأثير المحتمل تقييمة بصدد إن المجموع

 

 ة اإلفصاح عن السياسات المحاسبي  -لية انات المالبي عرض ا (1) م رقتعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

عديالت جميع  ل الت تستبدحيث    المحاسبيةتغير متطلبات اإلفصاح عن السياسات    (1) رقم  وليحاسبة الدمعيار المعلى  لتعديالت  إن ا

المحاسبية "السياسات  "جوهرية لا  حاالت مصطلح  بـ  المحاسبية  معلومات  "  معلوم  ."الهامة السياسة  المحاسب ات  تعتبر  ية  السياسة 

ن ع بشكل معقول ألية للمنشأة، فمن المتوقجة في البيانات الماالمدر األخرى  علومات  جنبًا إلى جنب مع الم  إذا، عند النظر إليها  هامة

 .نات الماليةبيابيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك الللالقرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون  ر علىتؤث 

 

علق بالمعامالت ياسة المحاسبية التي تت لسمعلومات ا  لتوضيح أن  (1)سبة الدولي رقم  في معيار المحا  المؤيدةكما تم تعديل الفقرات  

بسبب    هامةتكون معلومات السياسة المحاسبية    قدروف األخرى غير مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها.  و الظ داث ألمادية أو األحغير ا

ت السياسة  ست كل معلوما . ومع ذلك، لي ماديةمبالغ غير  أو الظروف األخرى، حتى لو كانت ال  أو األحداثت  المعامالتلك  طبيعة  

 .في حد ذاتها هامةوف األخرى  الظر اث أومادية أو األحدلقة بالمعامالت الالمحاسبية المتع
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 الهامة )تتمة(  سبيةامحالسياسات ال 2

 

 )تتمة( الجديدة الصادرة وغير جارية التأثير التعديالتوالمعايير  2.4
 

 )تتمة( ةاإلفصاح عن السياسات المحاسبي  -لية انات المالبي اعرض   (1) م رقتعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

ح بالتطبيق  ، مع السما  2023يناير    1أو بعد  في  تبدأ  تي  لا  للفترات السنوية  (1رقم )تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

المعلومات المالية المرحلية  على  مادي  ير  تأث   تلك التعديالتلتطبيق  يكون    نقع ألمتومن ا  يسل  ي.مستقبلبشكل  يقها  مبكر ويتم تطب ال

 . للمجموعة المجمعة المكثفة

 
مع   تعديالت )على  رقم  الدولي  المحاسبة  الم8يار  السياسات  واألخ سحا(  المحاسبية  التقديرات  في  والتغييرات  تعريف   -طاء  بية 

 تقديرات المحاسبة 
تعريف   تستبدل  التعديالت  بت إن  المحاسبية"  التقديرات  في  ا"التغيير  بموجب  المحاسبية".  "التقديرات  فإن عريف  الجديد،  لتعريف 

 لعدم التأكد من القياس".  عخضهي "المبالغ النقدية في البيانات المالية التي ت  التقديرات المحاسبية

 

اسبية في  بمفهوم التغييرات في التقديرات المح  لقد تم حذف تعريف "التغيير في التقديرات المحاسبية". ومع ذلك، احتفظ المجلس

 ية: المعيار مع اإليضاحات التال

 

 ا لخطأ. يحً ورات جديدة تصحسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تط ال يعتبر التغيير في التقدير المحا -

رات في التقديرات إن تأثيرات التغيير في أحد المدخالت أو أسلوب القياس المستخدم لتطوير التقدير المحاسبي هي تغيي  -

 قة. تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء فترات ساب المحاسبية إذا لم 

محاسبية والتغيرات في  في السياسات ال   تراللتغيي   2023  يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن التعديالت سارية المفعول للفترات  

تلك  لتطبيق  يكون    نقع ألمتومن ا  يسل  سماح بالتطبيق المبكر.التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة، مع ال

 . للمجموعة  المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفةعلى مادي تأثير  التعديالت

  
 " متداولة أو غير متداولة كتصنيف المطلوبات  "  – (1)  رقم لمحاسبة الدوليار التعديالت على معيا

الدولية يناير    أصدر مجلس معايير المحاسبة  الفقر  ،2020في    رقم   معيار المحاسبة الدولي  من  76إلى    69ات من  تعديالت على 

 متداولة. توضح التعديالت:  على أنها متداولة أو غير المطلوباتلتحديد متطلبات تصنيف  (1)

 

 .التسوية تأجيلالمقصود بالحق في  •

 المالية.فترة الفي نهاية  أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً  •

 .في التأجيل الحقه منشأةهذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الأن  •

ملكيـة، فلـن تـؤثر شـروط االلتـزام علـى الأداة  قابـل للتحويـل هـي نفسـها  التزام  لضمنة في االت أنه فقط إذا كانت المشتقات الم •

 .تصنيفها

 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة    2023ناير  ي   1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن تلك  

 ً  .ة قد تتطلب إعادة تفاوضت اتفاقيات القروض الحالي بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كان  حاليا
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 الصندوق ولدى البنوك  نقد في  3

 
  ()مدقق  

 

 مارس 31
2022 
 ألف 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2021 
 ألف 
 كويتي  دينار

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 792,975 830,965 982,672 نقد وأرصدة لدى البنوك

 441,638 427,089 376,846 ق أصلية حتى ثالثة أشهرودائع ذات فترات استحقا

 (2,813) (2,690) (2,753) خسائر ائتمان متوقعة 
 ──────── ──────── ──────── 

 1,231,800 1,255,364 1,356,765 النقد والنقد المعادل  

 31,198 41,547 21,888 ثالثة أشهر تتجاوزية : ودائع ذات فترات استحقاق أصلزائداً 
 ──────── ──────── ──────── 

لمركز المالي بيان االنقد في الصندوق ولدى البنوك كما في 

 1,262,998 1,296,911 1,378,653 ف المجمع المرحلي المكث
 ──────── ──────── ──────── 

المحتفظ بها  مجموعة االستبعاد النقد والنقد المعادل الخاص بـ

 159,096 150,086 150,519   (2)إيضاح  لغرض البيع

 ً  (31,198) (41,547) (21,888) ثالثة أشهرتتجاوز  ع ذات فترات استحقاق أصلية: ودائناقصا
 ──────── ──────── ──────── 

المرحلي المكثف  ديةالتدفقات النق  بيانل  وفقا   والنقد المعادل قدالن

 1,390,896 1,405,450 1,507,284 المجمع 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 مخصص خسائر ائتمان  4
 

 خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالقروض والسلف:   مخصصاتتغيرات في يما يلي تحليل الف
 

 الي اإلجم 3 المرحلة 2المرحلة  1لمرحلة ا 

 ألف دينار كويتي  نار كويتي ألف دي ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

     ئر االئتمان المتوقعةمخصص خسا

 191,352 127,909 35,750 27,693 2022 يناير 1كما في  الرصيد

 15,157 14,523 1,641 (1,007) المحمل خالل الفترة  /( سترداداإل)

 (3,323) (3,323) -  - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 (419) (3,696) 3,953 (676) ة تحويل عمالت أجنبي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 202,767 135,413 41,344 26,010 2022ارس م 31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ر كويتي ألف دينا ألف دينار كويتي  

     ئتمان المتوقعةمخصص خسائر اال

 235,862 149,852 46,068 39,942 2021 يناير 1كما في  الرصيد

 16,436 36,838 (12,469) (7,933) المحمل خالل الفترة  /( ستردادإلا)

 (24,279) (24,279)           - - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 (1,699) (2,749) 923 127 تحويل عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 226,320 159,662 34,522 32,136 2021مارس  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  مخصص خسائر ائتمان 4

 

 رحلة:  توزيع مجمل القيمة الدفترية للقروض والسلف لكل مفيما يلي 
 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 ار كويتيدين
 ألف 
 تيكويدينار 

     

 5,305,894 275,683 661,476 4,368,735 قروض وسلف

 (202,767) (135,413) (41,344) (26,010) وقعةمخصص خسائر االئتمان المت
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 5,103,127 140,270 620,132 4,342,725 2022مارس  31كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2مرحلة ال 1المرحلة  

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 
 كويتي دينار 

 ألف 
 دينار كويتي 

 
    

 5,001,313 411,831 658,455 3,931,027 قروض وسلف

 (226,320) (159,662) (34,522) (32,136) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 

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

 4,774,993 252,169 623,933 3,898,891 2021مارس  31كما في 

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

 

اال خسائر  مخصص  الدخلئتيتضمن  بيان  في  المدرج  المكثف  مان  ً   المرحلي  أيضا ل  مصروف  المجمع  خسائر محمل 

مبلغ بسترداد  ا:  2021مارس    31ألف دينار كويتي )  63وق ولدى البنوك بمبلغ  قابل النقد في الصندم   االئتمان المتوقعة

ألف   53ة األخرى بمبلغ  الماليسندات الدين  مقابل    خسائر االئتمان المتوقعةل  ملمح  مصروف  دينار كويتي(، ألف    133

( كويتي  كويتي  82  بمبلغ  محمل  مصروف  :2021مارس    31دينار  دينار  االئتمان  خسائر  ل  محمل  مصروف  (،ألف 

  1,212  بلغبم   محمل  مصروف  :2021مارس    31ألف دينار كويتي )  275موجودات األخرى بمبلغ  المقابل    المتوقعة

المتوقعةخسائر االئتمال  ستردادا  ألف دينار كويتي( ال  ن  النقدية بمبلغ  مقابل    31ألف دينار كويتي )  566تسهيالت غير 

 ر كويتي(.  ألف دينا 3,022 بمبلغ محمل مصروف :2021مارس 

 

 ة دائنقروض   5

 

 مارس 31
2022 
 ألف 

 دينار كويتي

 ()مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 ألف 

 ر كويتي دينا

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

    : ألما كةمن قبل الشر

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

    

    من قبل الشركات التابعة:  

 51,126 91,207 93,853 اق خالل سنة واحدةقروض ذات فترة استحق

 693,709 830,896 831,264 سنة واحدةقروض ذات فترة استحقاق أكثر من 
 ──────── ──────── ──────── 
 945,117 922,103 764,835 
 ════════ ════════ ════════ 
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  داتسن 6

 

 مارس  31
2022 
 ألف 

 نار كويتي دي

 ( )مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

    :ة األممن قبل الشرك صادرة

ديسمبر   28وتستحق في  وياً % سن5.25دة ثابت بنسبة فائ معدل

2024  35,811 35,795 35,749 

    

فوق معدل الخصم وياً % سن2.25ة بنسب ةدة متغيرل فائمعد

  28نك الكويت المركزي وتستحق في المعلن من قبل ب

 63,555 63,636 63,664    2024ديسمبر 
    

نوفمبر   8في وتستحق  نوياً % س5.50معدل فائدة ثابت بنسبة 

2023  13,962 13,957 13,941 
    

الخصم  فوق معدلسنوياً % 2.25بنسبة  ةيرل فائدة متغمعد

  %6.5)بحد أقصى لمركزي بل بنك الكويت اقالمعلن من 

 ً  85,640 85,740 85,772 2023 رنوفمب 8( وتستحق في سنويا
 

    ت تابعة: من قبل شركا صادرة

أبريل   19وتستحق في  ياً % سنو5.75سبة معدل فائدة ثابت بن

2023 32,150 32,150 32,150 
    

خصم ال% سنوياً فوق معدل 2.50سندات بفائدة متغيرة بنسبة 

أبريل   19ركزي وتستحق في معلن من قبل بنك الكويت المال

2023  27,850 27,850 27,850 
    

  30في  استحقتسنوياً  %4.125سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

 99,897 - - .ملبالكا سدادالتم و  2021ديسمبر 
    

ً 6بنسبة   دل فائدة ثابتمع  14,900 14,900 14,900 2023يو يول  26ق في وتستح % سنويا
    

دل الخصم فوق مع % سنوياً 2.75بنسبة  ةمعدل فائدة متغير

(   % سنوياً 7صى يت المركزي )بحد أقلكونك ابالمعلن من 

 25,100 25,100 25,100 2023يوليو  26تستحق في و
    

أكتوبر   15ق في ستحوت % سنوياً 5معدل فائدة ثابت بنسبة 

2023 4,723 4,700 4,698 
    

ديسمبر   15وتستحق في  % سنوياً 2.75ة ثابت بنسبة فائدمعدل 

2031 151,233 150,498 150,345 

 ──────── ──────── ──────── 

 455,165 454,326 553,825 

 (21,550) (20,500) (20,500) بين شركات المجموعةفيما  لمستبعداتناقصاً: ا

 ──────── ──────── ──────── 

 434,665 433,826 532,275 

 ════════ ════════ ════════ 
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 ل أوراق دفع متوسطة األج 7
 

 

 مارس 31
2022 
 ألف 

 ينار كويتيد

 ()مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

ركة األم من من قبل الش صادرةباليورو ل أوراق دفع متوسطة األج
    صة:ذات أغراض خا ةخالل شرك

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمريكي    500أوراق  دوالر   10فترة  لمليون 
في    ،سنوات فائدة كوبون   معدلتحمل  ،  2027ر  فبراي  23تستحق 
سنويا4.5  بنسبة سنوي، ،  %  نصف  أساس  على  السداد  تستحق 

 148,393 148,758 149,553 اق المالية.  وروهي مدرجة في سوق لندن لأل
    

دفأ بموراق  بع  ثابت  لفترة    500مبلغ  عدل  أمريكي  دوالر   7مليون 
فائدة كو  2023مارس    15سنوات، تستحق في   بون وتحمل معدل 

نصف سنوي، وهي ق السداد على أساس  يا، تستح% سنو5بنسبة  
 151,200 151,250 151,950 .ي سوق لندن لألوراق الماليةدرجة فم

    

دفأور بمبلغ  اق  ثابت  بمعدل  دم  500ع  أمليون   7لفترة    ريكيوالر 
 وتحمل معدل فائدة كوبون  2026أكتوبر    29ستحق في  سنوات، ت
السداد على أساس نصف س% سنويا، تست4.229بنسبة   نوي، حق 
 150,924 151,007 151,717 ة   لألوراق المالي مدرجة في سوق لندن وهي

    

 
     اصة:اض خ من خالل شركات ذات أغر بعةمن قبل شركات تا صادرة
دفع  أورا ثق  أم  500بمبلغ  ابت  بمعدل  دوالر  لفترة  مليون   5ريكي 

عدل فائدة كوبون وتحمل م  2021سبتمبر    14ي  سنوات، تستحق ف
ً 3.125  بنسبة سنويا مد%  وهي  األير،  السوق  في  لندي رجة 

 151,065 - -    .2021سبتمبر  14مل في بالكا سدادال. تم ماليةلألوراق ال
 ─────── ─────── ─────── 

 453,220 451,015 601,582 

 ما بين شركات المجموعةفي داتتبعلمسناقصاً: ا
 

(907) (902) (1,783) 
 ─────── ─────── ─────── 

 452,313 450,113 599,799 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 التوزيعات  والمشتراة أسهم الشركة  ،سهمألاوة إصدار الع ،رأس المال 8
 

 رأس المال  (أ

 

 مارس 31
2022 
 ألف 
 كويتيدينار 

 ()مدقق
 رديسمب 31

2021 
 ألف 
 كويتي  دينار

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 200,000 300,000 300,000 فلس للسهم( 100مصرح به )أسهم بقيمة ال المال رأس
 ═══════ ═══════ ═══════ 

فلس  100فوع بالكامل )أسهم بقيمة مدالمصدر وال المال رأس
 200,000 264,000 264,000 * للسهم(

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ي ً 2,142,369,362 :  2021  ديسمبر  31)  اً سهم  2,142,369,362من  لمال  ا  رأس  ألفت*    مارس   31و  سهما
نقداً مدفوع  (اً سهم  1,502,369,362:  2021 حيثبالكامل  ة  إصدار  ،  ً مسه  497,630,638  تم  ديسمبر    31)  ا
ً مسه 497,630,638 :2021 مارس 31و  اً سهم 497,630,638: 2021  ( كأسهم منحة.ا

 

 همالوة إصدار أسع (ب

 للتوزيع.صدار األسهم غير متاحة عالوة إ إن
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 )تتمة( التوزيعات و أسهم الشركة المشتراة ،سهمألاوة إصدار الع ،رأس المال 8
 

 الشركة المشتراة أسهم   ج( 

 
 مارس 31

2022 

 ()مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31

2021 
    

 187,371,442 215,786,142 203,384,207 )أسهم(عدد أسهم الشركة المشتراة 

 9.37% % 8.17 % 7.70 لنسبة من رأس الما

 30,542 30,642 40,880 ار كويتي(القيمة السوقية )ألف دين
 

 للتوزيع.  ةتراة المحتفظ بها غير متاحتكلفة أسهم الشركة المش التي تعادل تايإن االحتياط
 

 توزيعات أرباح    ( د

 ً التقر  الحقا العمومية  إعتمدت،  2022  بريلأ  25في  ير،  لتاريخ  للم  الجمعية  نقدية   توزيع  مينهساالسنوية  أرباح 

للسهم  5بقيمة   المنتهية في  )  2021ديسمبر    31لمنتهية في  االمالية  للسنة    فلس  ع توزي:  2020  ديسمبر   31للسنة 

 . االستحقاقيخ كما في تارإلى مساهمي الشركة األم المقيدين في السجالت  (فلس للسهم 5دية بقيمة أرباح نق
 

 زيادة رأس المال    هـ( 

 دارةإوتفويض مجلس  م  الشركة األ  مال  زيادة رأسوافقت الجمعية العامة غير العادية على    ،2021  أبريل  15في  

األ إستدعاء  مالشركة  المر   في  الشرك مجل  أصدر  .الأس  إدارة  بزيادة رس  قراراً  األم  الشركة  ة  مال  األم من  أس 

 بقيمة  سميةالقيمة اإلي  فوالتي تتمثل    ،سهمفلس لكل    125  عرضبسعر    سهم  640,000,000خالل إصدار عدد  

ة  روريلضاالموافقات    الحصول على   بعد  لكوذ  فلس لكل منها  25  بقيمة  أسهم   إصدار  عالوةو  كل سهملفلس    100

  64,000بمبلغ   لرقابية. تم اإلكتتاب في حقوق إصدار األسهم بالكامل ونتج عن ذلك زيادة رأس المالات االجه  من

 ألف دينار كويتي. 16,000ألف دينار كويتي وعالوة إصدار بمبلغ 

 

  استثمار إيرادات 9

  
 هية في  هر المنتالثالثة أش
 مارس 31

 

2022 
 ألف 

 دينار كويتي

2021 
 ألف 
 تي دينار كوي

   

 769 1,501 وجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بيع م من ربح
قيمة العادلة من خالل األرباح أو لغير محققة من موجودات مالية مدرجة باأرباح 

 7,578 4,472 الخسائر
ت الشاملة  لعادلة من خالل اإليراداأدوات دين مدرجة بالقيمة ا بيع من ربح)خسارة( 

 496 (345) خرىاأل
 430 1,341 إيرادات توزيعات أرباح  

 31 - يةات استثمارعقاربيع  من ربح
 ──────── ──────── 

 
6,969 9,304 

 ════════ ════════ 
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 السهم )خسارة(  ربحية 10
 

 األساسية: 
بعد  الخاص بمساهمي الشركة األم  ة  فترال  )خسارة(  ربح  قسمةن طريق  سهم األساسية عال)خسارة(    ربحيةيتم احتساب  

 : يلعدد األسهم القائمة خالل الفترة، كما يل مرجحالط على المتوسوراق الرأسمالية المستدامة لأل الفوائد مدفوعات
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 31

 2022 2021* 

 ة:السهم األساسي)خسارة(  ربحية
 ألف 
 ويتيدينار ك

 ألف 
 دينار كويتي 

   
 (9,019) 3,125 مستمرة ال عمليات المن م الفترة الخاص بمساهمي الشركة األ)خسارة(  حرب
  تمرةسمالغير عمليات المن م همي الشركة األالفترة الخاص بمسا ربح

  582 - ( 11اح )إيض
 ───────────── ───────────── 

 (8,437) 3,125 م الفترة الخاص بمساهمي الشركة األ)خسارة(  ربح

 ═════════ ═════════ 

 همس سهم  
   عدد األسهم القائمة: 

 2,062,950,820 2,640,000,000 المال المصدر والمدفوع بالكامل رأس
 (193,269,035) (210,558,656) م الشركة المشتراة  هالمتوسط المرجح لعدد أس

 ───────────── ───────────── 

 1,869,681,785 2,429,441,344 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 ═════════ ═════════ 

 فلس  فلس  

   
 (4.5) 1.3 السهم األساسية  ة )خسارة(ربحي

 ═════════ ═════════ 
 (4.8) 1.3 رة مستمالعمليات المن   لسهم األساسيةا ربحية )خسارة(

 ═════════ ═════════ 
 0.3 - مستمرة العمليات غير المن  السهم األساسية ربحية

 ═════════ ═════════ 
 

 :  المخففة

احتساب   مارة(  س)خ   ربحيةيتم  المخففة  األم)خسارة(    ربح  قسمةن خالل  السهم  الشركة  بمساهمي  الخاص  بعد    الفترة 

تأثير النقص في الربح نتيجة لممارسة األسهم العادية  ما يعكس  ب  ة، المعدلالمستدامةة  الرأسمالي  لألوراق  الفوائد  دفوعاتم

ال لعدد األسهم  المرجح  المتوسط  تابعة، على  الفترة    عاديةالمحتملة لشركات  المر  اً مضافالقائمة خالل  المتوسط  جح إليه 

. يوجد لدى الشركة األم خيارات  هم للموظفينساألتحويل كافة خيارات شراء    دعن  العدد األسهم العادية المحتمل إصداره

مخفف  أثير  سهم للموظفين، والتي قد يكون لها تاألشراء أسهم للموظفين قائمة تم إصدارها بموجب برنامج خيار شراء  

 على الربحية.
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 )تتمة(  السهم)خسارة(  ربحية 10

 

 )تتمة( : المخففة

 

 
 منتهية في ل لثالثة أشهر اا

 مارس 31
 2022 2021* 

 السهم المخففة:  خسارة() ربحية
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
   

 (9,019) 3,125 مستمرة ال عمليات المن م الفترة الخاص بمساهمي الشركة األ)خسارة(  ربح
  مستمرةالغير عمليات ال منم الفترة الخاص بمساهمي الشركة األ ربح

  582 - ( 11اح )إيض
 ───────────── ───────────── 

 (8,437) 3,125 م الخاص بمساهمي الشركة األ الفترة)خسارة(  ربح
 ═════════ ═════════ 
 سهم سهم  
 1,869,681,785 2,429,441,344 لمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةا
 ═════════ ═════════ 

 
 فلس  فلس 

   

 (4.5) 1.3 مخففةالسهم ال)خسارة( ربحية 

 

═════════ ═════════ 
 (4.8) 1.3 مستمرة العمليات المن  المخففةالسهم  ربحية )خسارة(

 

═════════ ═════════ 
 0.3 - مستمرة ال غير عملياتالمن  مخففةلالسهم اربحية 

 

═════════ ═════════ 
 

رقم    إيضاح )  زيادة رأس المال لتعكس    2021  مارس   31  ي منتهية فال  للفترة والمخففة    ة األساسي سهم  ال )خسارة(  تم تعديل ربحية *  
 . ( هـ - 8)

 

 العمليات غير المستمرة  11
 

التابعة  2021أكتوبر    4في   شركة  في حقوق ملكية    المملوكةها  صببيع حص  " أوفرالند"شركة  وعة  لمجمل، قامت إحدى الشركات 

 ألف دينار كويتي. 40,996قدره  نقدي مبلغل صافي ب امق عالقة  يذ إلى طرف  %63.89لبالغة اقفلة( )م.ك.ة ش.مليم المتحدالتع

 

عاد استب   إن  ،"مستمرةالمليات غير  عالو  المحتفظ بها للبيع  ( "الموجودات غير المتداولة5وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

المتحدة   التعليم  أنها عملية غير  يفهاتصن قفلة(  )م.ك.ش.مشركة  تم إعادة تصني   على  في  ة غير  لى عملي نة إمقار ال  أرقام   ف مستمرة. 

 . المجمعالدخل المرحلي المكثف بيان 

 

 

   مارس  31
2021 

 

 ألف
 يدينار كويت 

 

 

 7,471 ادات إير

 (6,442) اتمصروف
 ────────────── 

 1,029 من العمليات غير المستمرةربح ال

 ═══════════ 

  :  الخاص بـ: 

 582 كة األم مساهمي الشر

 447 المسيطرة  غير الحصص 
 ──────────── 

 1,029 
 ════════════ 
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 صافي االستثمار في عمليات أجنبيةتحوط  12 
 

بانثر لإلعالم  اراتها في عمليات أجنبية )أي االستثمالمجموعة بتصنيف استثمت  قام المحدودة وشركة ار في مجموعة 
القا المتحدة  لل.للتوفير والتقاعد ش.مد  تقاعبضة وشركة  الخليج  معرفة( وأوراق دفع متوسطة األجل  ب ومركز بولسار 

كتحوط  اليورب فيو  االستثمار  أجنبية.  لصافي  ا  عمليات  متوسطةستتم  دفع  أوراق  من    خدام  للتحوط  باليورو  األجل 
المجم األتعرض  العمالت  تحويل  لمخاطر  بالدوالروعة  المرتبطة    جنبية  االست األمريكي  السنة،  .  اتثمار بهذه  تم  خالل 

  شامل ال  الدخللى بيان  القتراض إاة تحويل  من إعاد  ناتجةال  ألف دينار كويتي  1,824ائر بمبلغ  ل األرباح أو الخسيتحو
م تسجيل أي  ت أجنبية. لم يتل صافي االستثمارات في عمليااصة أي أرباح أو خسائر ناتجة من تحويالمجمع لمق  خراآل

فاعلية معوامل عد االستثمارات  اتن عمليم  أجنبية    تحوط صافي  عمليات  المجمعضمن  في  الدخل  الفترة   بيان  خالل 
 . 2022 مارس 31المنتهية في 

 
بإ برقان  بنك  عقوقام  ببرام  آجلة  أجنبية  عمالت  تحويل  على  د  التجديد  يتم  حيث  األمريكي  والدوالر  التركية  الليرة  ين 

ي  إلى صاف  عاملةالمالتركية. أدت هذه    تابعةي شركته الالبنك ف افي استثمار  صنيفها كتحوط لصأساس شهري، والتي تم ت
لمشار إليها فيتم تجة من إعادة تحويل العقود اائر النايكي. إن األرباح أو الخساألمرمدرجة بالدوالر  مركز طويل األجل  

كية.  تابعة الترشركة الثمارات في ال حويل صافي االستتحويلها إلى حقوق الملكية لمقاصة أي أرباح أو خسائر ناتجة من ت 
عول أي  تسجيل  يتم  معدم    املم  لصفاعلية  التحوط  عمليات  االستثماراتن  ع  افي  أجنبية ضمن  في  امليات  لدخل  بيان 

 .2022 مارس 31المنتهية في  الفترة لخالجمع الم
 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة   13

 

المعا هذه  التي    مالتتمثل  عالقة  تتمتلك  ذات  أطراف  الرئيسأي    ؛مع  الزميلةاالشرك  ،يالمساهم  مجلس أعضاء    ،ت 
ة مشتركة أو تأثيراً  يها سيطرليها أو يمارسون عليسيطرون عالتي  شركات  الموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و  ،اإلدارة
  قبل إدارة المجموعة. إن األرصدة والمعامالت المعامالت من    هذهساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط  ملمو

 ون مما يلي:كمع أطراف ذات عالقة تت

 
 ساهم مال
 رئيسي ال

 الشركات 
 أخرى الزميلة 

 اإلجمالي 
 مارس 31

2022 

 ()مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31

2021 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 ار كويتيدين
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 لفأ 

 دينار كويتي

   بيان المركز المالي المرحلي
       المكثف المجمع:  

درجة بالقيمة  ت مالية موداموج
العادلة من خالل األرباح أو 

 - 250 250 - 250 - الخسائر 

 422,256 329,381 345,661 184,772 20,189 140,700 قروض وسلف 
 3,043 6,603 6,259 176 6,005 78 موجودات أخرى

والمؤسسات المستحق إلى البنوك 
 41,967 64,926 45,514 29,919 15,595 - المالية األخرى 

 43,215 53,619 47,460 27,751 15,551 4,158 ئع من عمالء اود
 3,024 3,025 3,039 - 3,039 - أوراق دفع متوسطة األجل

 191,765 61,752 65,382 5,646 368 59,368 مطلوبات أخرى 
 2,415 2,415 2,415 906 1,509 - أسمالية مستدامة أوراق ر

       

       ت محتملة: بالتزامات ومطلوإ
 16,573 627 1,604 450 1,154 - طاب اعتمادخ

 58,770 46,260 46,658 3,396 43,227 35 ضمانات  
 47,714 112,533 97,252 9,000 87,962 290 سحوبة خطوط ائتمان غير م

 
 

 
 شركات ال
 زميلة ال

 في  ةأشهر المنتهي الثالثة 
 مارس 31

 

 المساهم 
 2021 2022 أخرى ي الرئيس

 

 ألف
 يدينار كويت 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 تي دينار كوي

      :المعامالت

 3,073 2,044 761 80 1,203 يرادات فوائد  إ

 565 753 337 399 17 يرادات أتعاب وعموالت إ

 1,703 303 101 100 102 فوائد  مصروف
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 لقطاعات امعلومات  14
 

اإلدار تنظيم،  ةألغراض  التقارير    رئيسية  أعمال  قطاعات  6إلى    عةالمجمو  تم  إلى   لصانعي المقدمة    الداخليةاستناداً 
 القرارات التشغيلية، كما يلي:

 
ة فيقوم بها المجموعة وتتضمن الخدمات المصرلتجارية التي تاألنشطة المصرفية التجارية: تمثل األنشطة المصرفية ا

والألفرا والشركات  اللخدمد  الخاصة  صرفمات  الخزاجومنتية  المنشآت  يت  األنة. وتخضع  بهذه  نشطة إلشراف القائمة 
 البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها.  

 
ال إدارة  أنشطة  تمثل  المصرفية:  واالستثمارات  الموجودات  واالستإدارة  بها  موجودات  تقوم  التي  المصرفية  ثمارات 

إة  المجموع الموجوداوتتضمن  وتدارة  الرأوشارات  تساال  )خدمات كاتلشرامويل  ت  األسواق  سمالية(  خدمات 
 ارات االستثمارية والبحوث وإدارة الثروة. واالستش

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

 
الرقمية    صناعيةلامار  شبكات األقات  مخد  ديمتق  ة المجموعة فيمثل أنشطت  :وخدمات األقمار الصناعيةعالم  سائل اإلو
 عبر األقمار الصناعية والكابالت والبث المباشر. عة االجر عالم مدفوئل اإلوساخدمات و
 

ال المشروعات  تطوير  في  المجموعة  أنشطة  يمثل  الصناعي:  والصناعالقطاع  والصناعات صناعية  البتروكيميائية  ات 
 صلة.  لذات ا تاقطاعيرها من الوغ ةالطبي داتوالمع الخدماتلمرافق وواالغذائية 

 
 ثل أنشطة المجموعة في قطاع الضيافة والعقارات.  : يموالعقارات ةقطاع الضياف

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

 
 ت التشغيل لدى المجموعة: فيما يتعلق بقطاعا قبل الضرائب ()الخسائر يبين الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح

 
. يتم تقييم أداء داءتقييم األحول توزيع الموارد وإتخاذ القرارات    ة لغرض منفصل  صورةب نتائج قطاعتها    دارةتراقب اإل

إل ثفة المك  ةعلومات المالية المرحليمرباح أو الخسائر في التقاس بما يتفق مع األرباح أو الخسائر وى األالقطاع استناداً 
 المجمعة.

 

 

 المنتهية في   هرأش الثالثة
  مارس 31

 2022  2021 

 نتائج القطاع  إيرادات القطاع  نتائج القطاع دات القطاع إيرا 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي

     

 11,549 100,014 17,093 105,350 المصرفية التجارية  األنشطة 
 (9,422) 9,881 (2,665) 17,517 المصرفية االستثمارات والموجودات إدارة 
 2,532 2,532 4,556 4,556 تأمين  
 (10,991) 28,812 (13,500) 21,330 قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 889 4,727 3,884 7,347 صناعي القطاع ال

 832 25,070 1,811 20,950 عقارات الضيافة وقطاع ال
 (1,061) 177 (1,303) 249 أخرى  

 (559) (8,964) (622) (15,237) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ─────── ─────── 

 (6,231) 162,249 9,254 162,062 إيرادات ونتائج القطاعات
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  عاتالقطامعلومات  14
 

   ت التشغيل لدى المجموعة:قطاعامطلوبات والتالي موجودات   ليعرض الجدو
 

 

 مارس 31
2022 
 ألف 

 دينار كويتي

 ()مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 ألف 

 نار كويتي دي

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

    الموجودات:

 8,436,193 8,693,288 9,111,142 المصرفية التجارية  األنشطة 
 900,167 935,278 950,239 المصرفية  االستثماراتالموجودات وإدارة 
 88,291 119,222 121,614 تأمين  
 446,003 404,889 406,137 ناعيةقمارالصاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 279,410 291,128 303,508 صناعي القطاع لا

 1,033,431 906,316 921,832 عقارات الضيافة وقطاع ال
 280,092 226,182 229,535 أخرى  
 (1,338,055) (1,396,534) (1,428,098) قطاعات دات بين الااالستبع

 ──────── ──────── ──────── 
 10,125,532 10,179,769 10,615,909 إجمالي الموجودات 

 ════════ ════════ ════════ 
 

    لوبات: المط
 7,497,205 7,679,691 8,091,666 المصرفية التجارية  األنشطة 
 1,594,101 1,401,948 1,408,126 فية االستثمارات المصروالموجودات إدارة 
 303,276 312,877 329,796 قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 144,153 157,580 157,307 صناعي القطاع ال

 725,149 608,601 629,003 عقارات الفة وضياقطاع ال
 196,690 181,378 181,329 أخرى  

 (1,208,810) (1,186,407) (1,195,132) ت ااالستبعادات بين القطاع
 ──────── ──────── ──────── 

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

 

  المختلفة   ي بين القطاعاتل الطبيعالناشئة ضمن سياق األعما  تألرصدة والمعامالا فياالستبعادات بين القطاعات  تتمثل  
 مجموعة. لل
 
 

 المطلوبات المحتملة لتزامات واإل 15
 

 لية: التا والمطلوبات المحتملة لتزاماتاإليوجد لدى المجموعة 

 

 
 مارس 31

2022 
 ألف 

 دينار كويتي

 ()مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 س مار 31
2021 
 ألف 

 ر كويتي دينا

 باالئتمان:  تعلقةمحتملة م ومطلوبات لتزاماتإ
 

   

 289,291 234,927 299,246  ئتمانابات اطخ
 988,031 959,809 945,503  وحواالت مقبولةضمانات 

  ──────── ──────── ──────── 
  1,244,749 1,194,736 1,277,322 

 748,916 812,228 744,984  غير مسحوبة يةائتمان تسهيالت
 62,335 17,995 8,231  ار مثباالست متعلقةلتزامات إ
  ──────── ──────── ──────── 
  1,997,964 2,024,959 2,088,573 
  ════════ ════════ ════════ 
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 مشتقاتال 16
 

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

 .  لمرتبط بالمشتقاتا األساسيشر المؤأو   و المعدلأتستند إلى األصل   مشتقاتاالسمية لل

 

 مارس 31
2022 
 ألف 

 دينار كويتي

 ()مدقق
 ديسمبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

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

 1,194,060 1,670,883 1,561,970 جلة اآل جنبية األت عمالال تحويلعقود 

 126,387 81,134 63,955 مبادالت أسعار الفائدة 

 55,950 52,556 54,916 خيارات
 ════════ ════════ ════════ 

 
    

    مشتقات محتفظ بها للتحوط: 

    تحوط القيمة العادلة:  

 204,834 271,485 256,761 جلة اآل جنبية األعمالت ال تحويلعقود 
 ════════ ════════ ════════ 

    نقدية: تحوط التدفقات ال

 287,314 309,880 297,514 ر الفائدة مبادالت أسعا
 ════════ ════════ ════════ 

 

            القيمة العادلة لألدوات المالية 17

 

 المالية.تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات 

 

التي   لمتوسطة األج  الدفع  أوراقستثناء  إ، بدفتريةالعن قيمتها    ماديةبصورة    تلفلية ال تخدوات المالأل لة  اد إن القيمة الع

بالنسبة للموجودات   .دينار كويتي(ألف    434,639:  2021ديسمبر    31)  ألف دينار كويتي  427,475  عادلةقيمتها التبلغ  

فمن  هر(  أش  ثالثة)أقل من    األجل  ة يراستحقاق قصلة أو ذات فترة  ائالسذات الطبيعة النقدية  والمطلوبات المالية  المالية  

ً تعادل    فتريةدالقيمة ال  المفترض أن ً ينطبق هذا االفتراض أيضالعادلة.    اقيمته  تقريبا على الودائع تحت الطلب وحسابات    ا

 المعدالت المتغيرة.  تاريخ استحقاق محدد واألدوات المالية ذات التي ليس لها دخاراإل

 

لا  إن العادلة  المالقيمة  أسعار  المدرجة  ية  لألوراق  إذتؤخذ من  المعلنة في سوق نشطة،  متوفرالسوق  بالنسبة  ا كانت  ة. 

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

الرجوع    افئةتكمذات شروط تجارية    حديثةاستخدام معامالت   القيمة  أو  الحالية ألداة أخرىاإلى  إلى حد    لعادلة  مماثلة 

 تقييم أخرى. نماذجقدية المخصومة أو التدفقات النكبير أو تحليل 

 

قيمة العادلة  يتم تحديد القيمة العادلة للصناديق المدرجة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار الشراء المعلنة لها. تستند ال

المالمدرجة إلى صا   يرللصناديق غ لسوق  عار اقبل مدير الصندوق باستخدام أس  جودات التي يتم تحديدها منوفي قيمة 

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

 سوقية لشركة مماثلة.ال من قبل مستثمر آخر أو القيمة
 
 دلة لقيمة العاا لقياس ل الهرميوجدال

 حسب أسلوب التقييم:  واإلفصاح عنها موعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية تستخدم المج
  

 )غير معدلة( في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.معلنة : أسعار 1المستوى 
 

، إما بصورة مباشرة  لحوظة ممة العادلة لقيعلى اجوهري لاتأثير ذات ال اتهجميع مدخال تكونيب أخرى : أسال2المستوى 
   و أو غير مباشرة

 

مدخالت  3المستوى   تستخدم  التي  األخرى  األساليب  تأثير جوهري:  إلى   ذات  تستند  وال  المسجلة  العادلة  القيمة  على 
 في السوق. المعروضةالبيانات 
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           (ة)تتم ليةلة لألدوات الما القيمة العاد 17
 

           )تتمة( لقيمة العادلةا ياسلق ل الهرميوالجد
 

 ل الهرمي للقيمة العادلة:  مستوى الجدولوفقا المدرجة بالقيمة العادلة الي تحليل األدوات المالية يوضح الجدول الت
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 مجموع 

 القيمة العادلة 

 2022 رسما 31
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 
 يتي دينار كو

 ألف 
 دينار كويتي 

     بالقيمة العادلة مقاسةموجودات 
القيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة ب

     :ح أو الخسائراألربا
 17,322 3,489 16 13,817 أوراق مالية 

 11,872 250 - 11,622 أوراق دين مالية 
 115,912 98,842 15,403 1,667 ق مدارةصنادي
 145,957 145,957 - - عنها ودات متنازل موج

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 94,073 66,115 10,703 17,255 أسهم
 333,836 - 2,146 331,690 ن مالية  أوراق دي

 33 33 - - صناديق مدارة
     

 

 3المستوى  2وى مست لا 1المستوى  
 مجموع 

 مة العادلة القي 

 ( )مدقق 2021ديسمبر  31
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
     العادلة  بالقيمة مقاسةموجودات 

ل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال
     األرباح أو الخسائر:

 15,972 2,336 - 13,636 وراق مالية أ
 6,588 250 - 6,338 مالية  دين أوراق

 111,289 96,560 13,060 1,669 صناديق مدارة
 133,096 133,096 - - موجودات متنازل عنها 

     

جة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدر
     :  اإليرادات الشاملة األخرى

 87,246 67,229 3,605 16,412 أسهم 
 333,289 - 2,136 331,153 الية  مأوراق دين 

 12 12 - - صناديق مدارة
 

 3المستوى  2 المستوى 1المستوى  
 مجموع 

 القيمة العادلة 

 2021 مارس 31
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 
 كويتي دينار 

     بالقيمة العادلة  مقاسةموجودات 

  ة من خاللة العادلمالية مدرجة بالقيم وداتموج
     :الخسائراألرباح أو 
 23,402 4,029 - 19,373 أوراق مالية 

 6,586 - - 6,586 اق دين مالية أور
 92,087 79,336 11,460 1,291 صناديق مدارة
 134,268 134,268 - - تنازل عنها موجودات م

     

لة من خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العاد
     خرى:  شاملة األاإليرادات ال

 81,051 60,777 5,326 14,948 أسهم 
 342,253 8,000 6,057 328,196 أوراق دين مالية  
 10 10 - - صناديق مدارة
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           )تتمة( ليةالقيمة العادلة لألدوات الما  17
 

هناك  ،ةرتفلا  لالخ تكن  تحويالت  لم  مستوي  جوهرية  أي  العادلة.  ات  بين  تالقيمة  بيإن  ااأثر  المركز  ي  المرحل لمالي  ن 
الملكية  المكثف   حقوق  في  التغيرات  بيان  أو  المكثف  المجمع  غير  المرحلي  يعتبر  في   طرأ ذا  إ  جوهريالمجمع  تغير 

  %.5 بنسبة المدرجةألوراق المالية غير ل  العادلةلتحديد القيمة ة المستخدم متغيرات المخاطر
 

   الهامةداث األح 18      
 

شركة القرين لصناعة الكيماويات  مع  إلى إتفاق مبدئي    رة الشركة األمتوصلت إدا،  2022مارس    14، في  ةخالل الفتر
بشأن استعداد كل من الشركة األم وشركة القرين    )"شركة زميلة للمجموعة"(  (البترولية ش.م.ك.ع. )"شركة القرين"

على دراسة عرض  تم االتفاق    تفاهم بحيثمذكرة    م. قامت الشركتين بتوقيعفي الدخول في عملية إندماج عن طريق الض
 قامتف تكون شركة كيبكو هي الشركة الدامجة وشركة القرين هي الشركة المندمجة.  االندماج. وفقاً لمذكرة التفاهم سو 

 . المطلوبة للحصول على موافقة الجهات الرقابيةاإلجراءات في بدء بالشركة كيبكو 
 

إحدباإلضاف توصلت  سبق،  ما  إلى  الشركة  التابعةى  )شركة  شرك  –للمجموعة    ات  ش.م.ك.ع.  المتحدة  العقارات  ة 
المتحدة(   بشأن  –العقارات  مبدئي  إتفاق  القابضة    إلى  المتحدة  أبراج  وشركة  المتحدة  العقارات  شركة  من  كل  استعداد 

( ش.م.ك.م.  القابضة  الضيافة  وشركة  المتحدة(  أبراج  )شركة  القابضة(  ش.م.ك.م.  الضيافة  تابعة  شركات  ")شركة 
الضم. قامت الشركات بتوقيع مذكرة تفاهم بحيث تم االتفاق على   دخول في عملية إندماج عن طريق في ال  "(موعةللمج

لمذكرة التفاهم سوف تكون شركة العقارات المتحدة هي الشركة الدامجة وشركتي أبراج  دراسة عرض االند ماج. وفقاً 
والضيا الشركتينالمتحدة  هما  القابضة  العقار  قامتجتين.  المندم  فة  المتحدة  شركة  المطلوبة جراءات  اإلفي  بدء  بالات 

 .للحصول على موافقة الجهات الرقابية
 
 
 




