
 

 
 

 

 

 ع.ش.م.ك.المدار للتمويل واالستثمار شركة 

 وشركاتها التابعة 
 

 المرحلية المكثفة المجمعةالمـالية  المعلومات

 )غير مدققة( 

 2021 مارس 31
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة اجعةالمرتقرير 

 .ش.م.ك.عالمدار للتمويل واالستثمار شركة إلى مجلس إدارة 
 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير 
 

  مقدمة

 .ش.م.ك.عالمدار للتمويل واالستثمار شركة لق المكثف المجمع المرفي حلرلقد راجعنا بيان المركز المالي الم

األرباح أو  ناتوبيا، 2021 مارس 31في "المجموعة"( كما  معاً بـيشار إليها لشركة األم"( وشركاتها التابعة ))"ا

 لفترة ة المتعلقة بهمعالمج ةالمكثف ةيالمرحل التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقديةووالدخل الشامل  الخسائر

هذه المعلومات المالية المرحلية  أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد  الثالثة

 التعبير عنإن مسؤوليتنا هي  .التقرير المالي المرحلي 34لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  وعرضها المجمعةالمكثفة 

 المكثفة المجمعة.لمرحلية لمالية امات المعلوا ههذل مراجعتنا نتيجة
 

 نطاق المراجعة 

ً للمعيار الدولي  مراقب المرحلية المنفذة من قبل مراجعة المعلومات المالية " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
جيه  تو " المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية فيللمجموعة المستقل الحسابات

لمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية  ظفين المسؤولين عن األمور المالية وافة رئيسية إلى المواالستفسارات بص

بير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل ك

ة التي يمكن تحديدها في التدقيق. بكافة األمور الهامكيد بأننا على علم تأ الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على

 اً يتعلق بالتدقيق.وبالتالي فإننا ال نبدي رأي
 

  النتيجة

منا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى عل

ً من جميع النواحي ا، اهالمرفقة لم يتم إعداد  . 34لمعيار المحاسبة الدولي  لمادية، وفقا
 

 أمر آخر 

والمعلومات المالية ، 2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في ومراجعة تم تدقيق 

من قبل مراقب حسابات على التوالي  2020س مار 31ة المجمعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية المكثف

أغسطس  13و 2021فبراير  22ونتيجة غير معدلة حول تلك البيانات في  غير معدل الذي عبر عن رأيأخر 

 على التوالي.   2020
 

 القانونية والرقابية األخرىمور األتقرير حول 

جمعة متفقة مع ما هو وارد في  مال إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة

ود أية وجرد إلى علمنا لم يبأنه  ما وصل إليه علمنا واعتقادناونفيد أيضاً حسبالدفاتر المحاسبية للشركة األم. 

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو  2016لسنة  1مخالفات لقانون الشركات رقم 

 نتهية في الم أشهر الثالثةخالل فترة ظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، نولللعقد التأسيس 

 . أو مركزها المالي الشركة االمدياً على نشاط مان له تأثيراً على وجه قد يكو 2021 مارس 31
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 المجمعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعةتقرير 

 .ش.م.ك.عالمدار للتمويل واالستثمار ركة شإلى مجلس إدارة 
 

 

  تتمة() لرقابية األخرىالقانونية وامور تقرير حول األ

ألحكام  مادية واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفاتمراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا نبين أيضاً أنه خالل 

م المهنة المصرفية النقد وبنك الكويت المركزي وتنظي والتعديالت الالحقة له في شأن 1968لسنة  32القانون رقم 

خالل  ، والتعليمات المتعلقة بهال بشأن هيئة أسواق الم 2010لسنة  7لقانون رقم ا به، أو ألحكام المتعلقة والتعليمات

ً على نشاط الشركة االمعلى وجه قد يكون له تأ 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة فترة أو   ثيراً ماديا

 زها المالي.مرك

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  2021مايو  11
 

 الكويت

 

 جادربدر عادل العبدال

 فئة أ  207الحسابات رقم ي سجل مراقب
   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 

 كثفة المجمعة.ات المالية المرحلية المه المعلومن هذتشكل جزًءا م 15ى إل 1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( او الخسائر األرباحبيان 

  2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 

 

 

 
 

  

 المنتهية الثالثة أشهر 
 مارس   31  في 

 2020 2021 حاتضاإي 
 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

      اإليرادات

  104,520  59,918 3 عقارات   إيرادات

 (178,263)  (92,936) 4   مالية أوراقفي استثمارات  صافي الخسائر من

 10,124   - 6 ة في نتائج شركة زميلة  حص

لغاء إاو الخسائر عند  باحرألالى إراجها إدتحويل عمالت أجنبية معاد خسائر 

   االعتراف بالشركة الزميلة
 

6 (199,223) -     

 1,897 622  تشارات وإدارة اسأتعاب 

    - 27,420  ئر االئتمان المتوقعة رد مخصص خسا

 11,003   -  أخرى   إيرادات
  ────── ────── 
  (204,199) (50,719) 
  ────── ────── 

    المصروفات 

 (295,762) (188,866)    إداريةفات ورمص
  ────── ────── 
  (188,866)  (295,762) 
  ────── ────── 

 (346,481)  (393,065)  الفترة خسارة  
  ══════ ══════ 

    الخاص بـــ:

 (334,626) (386,415)  ي الشركة األم مساهم

 (11,855) (6,650)  غير المسيطرة الحصص  
  ────── ────── 

 (346,481) (393,065)  خسارة الفترة 
  ══════ ══════ 
    

  سلف (1.616)  فلس ( 1.867) 5 والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم   األساسية م  خسارة السه 

  ══════ ══════ 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 

 كثفة المجمعة.ات المالية المرحلية المه المعلومن هذتشكل جزًءا م 15ى إل 1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2021 مارس 31 فية يهالمنت للفترة

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 2020 2021  إيضاح 
 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 (346,481) (393,065)  خسارة الفترة 

  ────── ────── 

    

    أخرى خسائر شاملة 

    ي فترات الحقة:ف او الخسائر األرباحخسائر شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى 

 (22,384)     -  جة من تحويل عمليات أجنبية لنات تحويل ا ل ا فروق  

او الخسائر عند الغاء االعتراف   األرباحنبية معاد ادراجها الى  خسائر تحويل عمالت أج

 بشركة زميلة

6 

199,223 -     

  ────── ────── 

  199,223  (22,384) 

  ────── ────── 

    في فترات الحقة:و الخسائر ا األرباحإلى  اهلة أخرى لن يتم إعادة تصنيفخسائر شام

 اإليرادات ل  عادلة من خال بالقيمة ال حقوق الملكية المدرجة    أدوات ائر من  صافي الخس 

 الشاملة األخرى 

 

-     (868) 

  ────── ────── 

  -     (868) 

  ────── ────── 

 (23,252) 199,223  خسائر شاملة أخرى للفترة 

  ────── ────── 

 (369,733) (193,842)  للفترة سائر الشاملة إجمالي الخ 

  ══════ ══════ 

     ص بـــ: ا الخ

 (357,878) (187,192)   مي الشركة األم مساه

 (11,855) (6,650)   غير المسيطرة   الحصص 

  ────── ────── 

  (193,842) (369,733) 

  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 
 



Medhat Elsamman
Stamp



 ها التابعةار ش.م.ك.ع. وشركاتستثمواال لتمويلالمدار لة شرك
 

 

 ه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذ 15إلى  1ن اإليضاحات المرفقة من إ
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 )غير مدقق(ية المرحلي المكثف المجمع بيان التغيرات في حقوق الملك

 2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل
   الخاص بمساهمي الشركة األم  

 رأس المال   

احتياطي 
 إجباري 

  دينار كويتي 

عالوة إصدار 
  تياطي آخر ح ا  أسهم خزينة   األسهم 

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية 

طي احتيا
 دلة قيمة العاال 

خسائر ) 
( متراكمة 

  مرحلة   أرباح 

المجموع 
 الفرعي 

الحصص 
غير  

 المسيطرة 

مجموع 
حقوق 
 الملكية 

 كويتي دينار ويتيكدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
            

 23,635,626 1,845,252 21,790,374 46,303     - (72,030) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865 ة()مدقق   2021يناير    1كما في 

 (393,065) (6,650) (386,415) (386,415)     -     -     -     -     -     -     - خسارة الفترة 

 199,223     - 199,223     -     - 199,223     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة   ت إيرادا 

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

 (193,842) (6,650) (187,192) (386,415)     - 199,223     -     -     -     -     - الشاملة للفترة )الخسائر(   االيرادات   إجمالي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 23,441,784 1,838,602 21,603,182 (340,112)     - 127,193 (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865  2021مارس    31في  

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

            

 23,661,699 1,867,894 21,793,805 50,633 (4,600) (61,086) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 127,140 21,386,865 )مدققة(  2020يناير    1كما في  

 (346,481) (11,855) (334,626) (334,626)     -     -      -     -     -     -     - خسارة الفترة 

 (23,252)     - (23,252)     - (868) (22,384)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى للفترة 

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

 (369,733) (11,855) (357,878) (334,626) (868) (22,384)     -     -     -     -     - لفترة لي الخسائر الشاملة ل ما إج 

حقوق   ألدوات احتياطي القيمة العادلة  تحويل  

 من   الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 

األخرى عند الغاء الشاملة    اإليرادات خالل  

     -     -     - (5,371) 5,371     -     -     -     -     -     - االعتراف

 (89,185) (89,185)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ات تابعة التغير في حصص ملكية شرك 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 23,202,781 1,766,854 21,435,927 (289,364) (97) (83,470) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 127,140 21,386,865  2020مارس    31في  

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

 

 

 

  



 بعةار ش.م.ك.ع. وشركاتها التااالستثمو يلالمدار للتمو شركة 
 

 

 ة المجمعة.المكثف ة المرحليةات الماليمن هذه المعلومشكل جزًءا ت 15إلى  1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 دقق()غير م المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية

  2021 مارس 31ة في لفترة المنتهيل

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

 مارس  31

 2020 2021 إيضاحات 
 دينار كويتي دينار كويتي  

    التشغيل   أنشطة 

 (346,481) (193,842)   الفترة   خسارة 

    طابقة خسارة الفترة بصافي التدفقات النقدية: ت لم ال دي ع ت 

 556  524   أثاث ومعدات  استهالك

او  األرباحلة من خالل لية مدرجة بالقيمة العادلعادلة لموجودات ماالقيمة ا خسائر
 216,717 79,970 4 الخسائر 

 لالخمن بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من محقق خسارة )ربح( 
 (38,454) 12,966 4 او الخسائر األرباح

 (10,124)    -  6   ئج شركة زميلةحصة في نتا

     - (27,420)   المتوقعة  رد مخصص خسائر االئتمان

 (1,668)    -   رد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 2,335  12,195   مة للموظفين ص مكافأة نهاية الخدمخص

  ────── ────── 

  (115,607) (177,119) 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 (18,343) 793,634  او الخسائر    األرباح موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (109,609) 86,245  أخرى   متداولة  موجودات 

 45,275 122,708  ى مطلوبات أخر 

  ────── ────── 

 ( 259,796)  886,980  )المستخدمة في( العملياتاتجة من  الن   ة ي التدفقات النقد

 (1,492) (49,769)   للموظفين مدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة  

  ────── ────── 

 ( 261,288)  837,211   صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل

  ────── ────── 

    تثمار أنشطة االس 

 280,000     -  ع شركة تابعة من بي   صل ح الم 

     - 327,480 6 ي شركة زميلة ستثمار ف المحصل من بيع ا 

     - (742,933)  رية شراء عقارات استثما 

 40,000     -  عقارات استثمارية    بيع المحصل من  

  ────── ────── 

 320,000 (415,453)  ار ثم ت جة من أنشطة االس النات)المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية  

  ────── ────── 

    أنشطة التمويل 

 (89,185)     -  الحركة في الحصص غير المسيطرة   في صا 

  ────── ────── 

 (89,185)     -  التمويل   أنشطة صافي التدفقات النقدية المستخدمة في  

  
────── ────── 

 (30,473) 421,758   والنقد ك  و لدى البن األرصدة في الزيادة )النقص( في  صا

 4,338,781 639,580  يناير   1لدى البنوك والنقد كما في    األرصدة 

  
────── ────── 

 4,308,308 1,061,338  مارس   31لدى البنوك والنقد كما في   األرصدة 

  
══════ ══════ 

    : التدفقات النقدية ان  بي بنود غير نقدية مستبعدة من  

     - 132,897 6,8 زميلة   كة ر استثمار في ش 

  
══════ ══════ 

     - (410,000)  عقارات استثمارية  

  
══════ ══════ 

     - 277,103  موجودات أخرى 

  
══════ ══════ 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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   معلومات حول الشركة 1.1
 

شركة ال") ش.م.ك.ع. تثمارساالو مويلالمدار للتلشركة  المجمعة المكثفة ليةمرحلاالمالية ومات المعل إصدارتم التصريح ب
ً  2021 مارس 31المنتهية في  أشهر لفترة الثالثة ("المجموعة" بـيشار إليها معًا ) التابعة وشركاتها( "األم قرار ل وفقا

 .2021 مايو 11 بتاريخ شركة األملامجلس إدارة 
 

ية السنوة العمومية الجمعي اجتماع خالل 2020 ربديسم 31ة المنتهية في للسنعة ة للمجموة المجمعانات المالياعتماد البي تم
 من قبل الشركة األم.  أرباحتوزيعات  أيعن   اإلعالنلم يتم  .2021 أبريل 12 المنعقد في نمساهميلل
 

ً في بورصة  أسهمفي دولة الكويت وويقع مقرها تأسيسها تم  عامة هي شركة مساهمة  شركة األمإن ال ها متداولة علنا
 . على التوالي استثماركشركة تمويل وال واق المهيئة أسو يت المركزيابة بنك الكوتخضع لرق ماأل ةكشرن الكويت. إلا
 

  وعنوانها البريدي المسجل ص.ب. الصالحية،  - شارع فهد السالم -السالم األم في برج يقع المركز الرئيسي للشركة 
 .دولة الكويت -13014، الصفاة 1376

 

 ة، مية السمحة اإلسالم الشريعوفقاً ألحكانشطة األتتم جميع  .13ة في االيضاح رقم وعجممية للالرئيس األنشطةتم عرض 
   .شركة األمة الشرعية للتعتمده هيئة الفتوى والرقابطبقاً لما 

 

 (. والمقاوالت ذ.م.م. )"الشركة األم الكبرى"ة الذكير للتجارة العامة الشركة األم هي شركة تابعة لشركإن 
 

 المجموعة  ولحت ومامعل 1.2
 

 عة الشركات التاب
 : للمجموعة ما يلي المجمعةالمالية  البياناتتتضمن 

 

 %  ة يحصة الملك     

  دققة()م     

 التأسيس  بلد   الرئيسية  األنشطة  اسم الشركة التابعة 
مارس   31

2021 
ديسمبر   31

2020 
مارس    31

2020 

 %88.91 %88.91 %88.91 ت الكوي ات راقع يا"(شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك.ع. )"دار الثر
ش.م.ك. )مقفلة(  شركة المدار للتطوير العقاري 

 %100 %100 %100 ت الكوي ات عقار ارية"()"المدار العق
 %99 %99 %99 الكويت  تأجير أنشطة مقفلة(تخزين والتبريد ش.م.ك. )للشركة الثريا 

      
ر دا شركة لخالبصورة غير مباشرة من  بهامحتفظ 
      الثريا 

 شركة الثريا ستار للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.
تجارة عامة 

 %100 %100 %100 ت الكوي ومقاوالت
 %99 %99 %99 ت الكوي عقارات  )مقفلة(ش.م.ك. شركة مباني الكويت العقارية 

 %100 %100 %100 ت الكوي عقارات  شركة المدار الذهبي العقارية ذ.م.م.
شركة المدار خالل ة من ير مباشربصورة غ ابه محتفظ

      العقارية 

 %75 %75 %75 عمان  مقاوالت ذ.م.م.  تجارة روج الخليجية لل شركة الم 
 

 الشركة الزميلة 
ديسمبر  31للمعدات الطبية ماسكوميد ش.م.م. )المصرية السعودية الشركة  % في--لدى المجموعة حصة ملكية بنسبة 

 %(. 41.95 :2020س مار 31و 2020
 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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 المحاسبية للمجموعةالسياسات التغيرات في و أساس اإلعداد -2
 

 أساس اإلعداد  2.1
ً لمعيار المحاسبة الدولي وعة للمجمة مجمعة الية المكثفالمرحلمالية تم إعداد المعلومات ال  ةرير الماليا"التق 34وفقا

 باستثناء المبين أدناه.  "ةالمرحلي
 

وفقاً لتعليمات دولة  2021 مارس 31في  لمنتهيةأشهر ا ثةلفترة الثالكثفة المجمعة ية المرحلية الملماال وماتالمعلتم إعداد 
ذه التعليمات قياس تتطلب هبنك الكويت المركزي. درة عن صالكويت والفي دولة الية ت الماالخدماالكويت لمؤسسات 

التزاما  9لمالية المحتسب وفقا للمعيار الدولي للتقارير ا بلغالمابل خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية مق
أعلى؛ وتأثيرها  مركزي أيهمابنك الكويت ال ليماتقا لتعالمطلوبة وفالمخصصات أو  بتعليمات بنك الكويت المركزي

مجلس   عنصادرة ال ليةالماات ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير على اإلفصاحالالحق 
  ويت"(.لة الكمالية المطبقة في دوا معاً بــ "المعايير الدولية للتقارير اليشار إليهمعايير المحاسبة الدولية )

 

البيانات المالية   فيكافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة جمعة ال تتضمن المرحلية المكثفة المة ات المالين المعلومإ

ديسمبر  31في  للسنة المنتهية عةموعليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمج طالعاال جبة ويالسنويالمجمعة 

2020.  
 

في   اإلدارة . تأخذمبدأ االستمرارية أساسالتشغيل على في  مواصلة أساسالمعلومات المالية على  بإعدادالمجموعة قامت 

أحكام   اإلدارة تاالفتراض. وقد اتخذوهريا حول هذا تثير شكا جقد تي ي الها عدم وجود عوامل عدم التأكد الماداعتبار

 12قريب لمدة ال تقل عن تقبل الموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المسبوجود توقع معقول أن المج

  خ نهاية فترة المعلومات المالية. تاريشهر من 
 

بعض  . تم إعادة إدراججمعة معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقةالم فةثكلمية االمرحلالمالية تتضمن المعلومات 

كية التصنيف على حقوق المل إلعادةتأثير  أيد . وال يوجللفترة الحاليةالمبالغ للفترة السابقة بحيث تتوافق مع العرض 

 . المسجلة سابقاو المنتهية بذلك التاريخ وخسارة الفترة
 

   مطبقة من قبل المجموعةال تتعديالالات وتفسيرالودة جديالر معاييال 2.2

إعداد  في  المتبعةالمالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  المعلوماتداد في إع المطبقةإن السياسات المحاسبية 

باراً الجديدة اعت راييلمعايق تطب، باستثناء 2020ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف للمجموعة السنوية مجمعةالبيانات المالية ال

  ه ولكنه لم يسر بعد.إصدارتعديل تم أو  فسيرتأو  . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار2021يناير  1من 
 

المالية المرحلية  ولكن ليس لها تأثير على المعلومات  2021 لتفسيرات ألول مرة في عامتسري العديد من التعديالت وا

 ة.عمومجلعة لالمكثفة المجم
 

ر المحاسبة اعي، وم9ة لدولي للتقارير المالياى المعيار تعديالت عل: (2)المرحلة  الفائدةلمعدالت المعياري  اإلصالح

 لمالية المعيار الدولي للتقارير ا ، و4 المعيار الدولي للتقارير المالية، و7 المعيار الدولي للتقارير الماليةو، 39الدولي 

16 

ة المجمعة عندما يتم استبدال معدل الربح المعروض لى البيانات الماليات عالتأثيرامل مع مؤقتة تتع اتءفاإعت تقدم التعديال

 تقريبا من المخاطر: البديل الخالي الفائدة دل معبين البنوك ب
 

 التية: يتضمن التعديل المبررات العملية ا
 

  اإلصالح عملية  لمباشرة خالالمطلوبة ية ت النقدفقاتدلاي ات فالتغيرأو  التعاقديةرات التغيالذي يتطلب المبرر العملي  

 بالسوق. الفائدة سعر المتغير بما يعادل الحركة في عر الفائدة بحيث يتم التعامل معها كتغييرات في س

 القة التحوط. توثيق دون وقف عتصنيفات والبور لتغطية الاطار اصالح ايالمطلوبة في رات السماح بالتغيي 

  الخالية   األداةفصلة عندما يتم تصنيف حددة بصورة منالمتطلبات الم من ضرورة استيفاءات للشرك قتمؤ فاءعإتقديم

 المخاطر كبند تحوط المخاطر.  تقريبا من
 

استخدام  مجموعة مجموعة. وتنوي الثفة المجمعة للحلية المكالمعلومات المالية المركن لها تأثير على عديالت لم يهذه التإن 

 لمفعول. تصبح سارية اا دمفترات مستقبلية عن ت فيليالعمات االمبرر
 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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  العقاراتمن ادات يراإل -3

 

 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 121,607  109,612  تأجير من عقارات استثمارية   إيرادات 

 (17,087)  (49,694)  مصروفات عقارية  

 
────── ────── 

 
59,918 104,520 

 
══════ ══════ 

 

 وراق مالية أفي افي الخسائر من استثمارات ص -4

 

 يأشهر المنتهية فثة الثال

 مارس  31

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 العادلة  درجة بالقيمة جودات مالية م القيمة العادلة لمو  خسائر 

 (216,717)  (79,970)  الخسائر   و ا  األرباح من خالل 

 جودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  مو من بيع  ( المحقق الربح )  الخسارة 

  38,454  (12,966)  او الخسائر  األرباح من خالل 

 
────── ────── 

 
 (92,936)  (178,263) 

 
══════ ══════ 

 

 السهم  يةربح -5
 

على المتوسط  ينلعاديا شركة األملص بمساهمي الخاة االفتر رةخسا اب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمةاحتسيتم 

 نمساهميبال ةلخاصا خسارةالبقسمة المخففة  سهمخالل الفترة. ويتم احتساب ربحية األ دية القائمةالعا سهمالمرجح لعدد األ

 سهم لعدد األ رجحالموسط المتئدا العادية القائمة خالل الفترة زا سهمد األعلى المتوسط المرجح لعد شركة األملل نالعاديي

عدم وجود   خذا في االعتبارآ عادية. أسهمإلى  ففة المحتملةلعادية المخا سهمها لتحويل كافة األإصدارالعادية التي سيتم 

  متماثلة.ساسية والمخففة ألاسهم ال ربحية ن ئمة، فإوات مخففة قاأد
 

 

 هية فيشهر المنتالثالثة أ

 مارس  31
 

 
2021 2020 

 
  

 (334,626) (386,415) )دينار كويتي(  شركة األمبمساهمي ال ةخاصال ترةالف ارةسخ

 
═══════ ═══════ 

 207,023,554 207,023,554 (* أسهمترة )الل الفالقائمة خ العادية سهمألاط المرجح لعدد وسمتال

 
═══════ ═══════ 

 (1.616) (1.867) )فلس( والمخففة  يةاألساسالسهم  ربحية

 
═══════ ═══════ 

 

  الخزينة خالل الفترة. أسهمللتغيرات في  في االعتبار تأثير المتوسط المرجح سهمعدد األلمرجح لمتوسط اخذ اليأ * 
 

ريح وتاريخ التص المجمعةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة عادية بين تاريخ  أسهمتتضمن  أية معامالت إجراءلم يتم 

  ربحية السهم. إدراجادة تطلب إعما قد يممجمعة كثفة الالملمرحلية ا ات الماليةعلومالم هذه إصدارب
 

 استثمار في شركة زميلة  -6
 

ة للمعدات الطبية  المصرية السعودي في الشركة% 41.95مجموعة حصة ملكية بنسبة كان لدى ال، 2020سنة في 

الصحية في جمهورية مصر ية جات الرعاتمنوالمعدات الطبية شركة زميلة تشارك في تصنيع وتداول  -ماسكوميد ش.م.م.

العربية. يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. إن الشركة الزميلة هي  

 سوق. معلنة ألسهمها في ال أسعارفال يوجد مالية وبالتالي  أسواق أي رجة في شركة خاصة غير مد



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
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 مة(ت)تفي شركة زميلة  استثمار -6
 

  قيمة دفترية  إجماليصافي بميد سكوي شركة مامل فع حصة ملكيتها بالكافترة المرحلية الحالية، قامت المجموعة ببيال خالل

او خسائر نتيجة  أرباح أيم يتم تسجيل دينار كويتي. ول 460,377ء مقابل نقدي بمبلغ لقادينار كويتي  460,377بمبلغ 

خسائر او ال األرباحدينار كويتي المعاد ادراجها الى  199,223بمبلغ  بيةجناأللعمالت اخالف خسائر تحويل لهذه المعاملة ب

بمبلغ دينار كويتي والرصيد المتبقي  327,480خالل الفترة المرحلية بمبلغ تم إدراج صافي المقابل المستلم عند البيع. 

 ا. يد المتبقي الحقلرصا استالم م( وت8 إيضاحخرى: )ينار كويتي ضمن "الموجودات المتداولة األد 132,897
 

 الدفترية  المطابقة بالقيمة
  ة()مدقق   

 

 مارس 31
 2021 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
 2020   

 دينار كويتي

 مارس  31
 2020 

 دينار كويتي
    

 434,369 434,369 460,377  يناير  1 كما في

 10,124 59,233     - حصة في النتائج 

     - (22,172)     - مة لمست أرباحتوزيعات 

 (22,384) (11,053)     - ويل عمالت أجنبية تح فروق

     -     - (460,377) مبيعات 

 ────── ────── ────── 

 422,109 460,377     - الدفترية الستثمار المجموعة القيمة 

 
══════ ══════ ══════ 

 

 عقارات استثمارية -7
  ة(ق دق )م   

 

 مارس 31
 2021 

 يتكويدينار 

 ديسمبر 31
 2020   

 دينار كويتي

 مارس  31
 2020 

 دينار كويتي
    

 10,044,359 10,044,359 15,792,444   يناير 1كما في 

     - 11,798,378 1,152,933  *  إضافات

     - (6,496,648)     - مبيعات 

     - 442,335     - تثمارية تقييم من عقارات اس أرباح

     - 4,020     - أجنبية  التمق تحويل عفرو

 ────── ────── ────── 

 10,044,359 15,792,444 16,945,377  الفترة / السنةفي نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 
 

. يتفي دولة الكو لإليراداتمنتج دينار كويتي شراء عقار مطور  1,060,000ل الفترة الحالية بمبلغ خال اإلضافاتتمثل  * 

المتعلقة بملكية بأن المخاطر والمزايا  لإللغاءمن خالل توكيل غير قابل  ي أكد كتابياعقار باسم طرف آخر الذ ال تم تسجيل

 . العقار ترتبط بالمجموعة
 

 تتكون محفظة العقار االستثماري للمجموعة مما يلي: 
  ة(ق دق )م   

 

 مارس 31
 2021 

 يدينار كويت

 سمبردي 31
 2020   

 يكويتدينار 

 مارس  31
 2020 

 دينار كويتي
    

 2,583,755 12,214,479 12,307,412 التطوير عقارات قيد 

 7,460,604 3,577,965 4,637,965 عقارات مطورة 

 
────── ────── ────── 

 
16,945,377 15,792,444 10,044,359 

 
══════ ══════ ══════ 

 

: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,326,625مبلغ  دفتريةال هاتبلغ قيمت جموعةاالستثمارية للمبعض العقارات تسجيل تم 
، وتوجد ن المجموعةدينار كويتي( باسم طرف ذي عالقة نيابة ع  شيء: ال 2020مارس  31، ودينار كويتي 2,326,625

  . النهائي من هذا العقار دفيهي المستلمجموعة ؤكد أن اإعالن لصالح المجموعة ت إعادةمكاتبات 
 

 (.  14 إيضاحمن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة ) 2االستثمارية ضمن المستوى ف عقاراتها موعة بتصنيجتقوم الم



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
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 موجودات متداولة أخرى  -8
  ة()مدقق   

 

 مارس 31
 2021 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
 2020   

 دينار كويتي

 مارس  31
 2020 

 دينار كويتي
    

 33,603  33,603   33,603  مدينون تجاريون 

 2,625,140  6,440,512   6,407,010  ثمارية ستحقات من بيع عقارات استم

 74,713  124,031   57,316  مصروفات مدفوعة مقدما 

 1,205,689  1,125,689   715,689  ة شراء عقارات استثماريدفعات مقدما مدفوعة ل

 403,223  403,223   403,223  وعة لشراء أسهم في شركة تابعةدفعات مقدما مدف

 6,720,000    -     - عة المستحق من بيع شركة تاب

    -    -  132,897  ( 6 إيضاحالمستحق من بيع شركة زميلة )

 316  192   192    عالقةمن طرف ذي  ةلغ مستحقامب

 99,847    -    12,484  ايجار مستحق 

 5,302  2,964   7,287   ظفينمدينو مو

 570,944  476,189   500,774  نة اخرى أرصدة مدي

 ────── ────── ────── 

  8,270,475   8,606,403  11,738,777 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 خزينة  أسهم -9

 

 سمار 31
 2021 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2020   
 دينار كويتي

 ارس م 31
 2020 

 ر كويتيدينا
    

 6,845,096 6,845,096 6,845,096 نة  الخزي  أسهم عدد  

 %3.2 %3.2 %3.2 س المال المصدرنسبة رأ 

 4,573,296 4,573,296 4,573,296  كويتي  دينار   -التكلفة 

 616,059 622,903 640,016 ار كويتيدين   –القيمة السوقية  
 

للتوزيع خالل فترة  متاحة يست لالخزينة  أسهممحتفظ بها ناقصا احتياطي الخزينة ال أسهملتكلفة االحتياطيات المكافئة إن 
 اق المال.طبقا لتعليمات هيئة أسو سهمك هذه األامتال

 

  التزامات -10
 

 أسمالية التزامات ر
 : 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 3,906,568لرأسمالية المستقبلية بمبلغ ت تتعلق بالمصروفات الدى المجموعة التزاما

وتطوير دينار كويتي( تتعلق بشراء عقارات استثمارية  3,600,000 :2020مارس  31دينار كويتي، و 4,250,000
 طوير. قيد التعقارات 

 

  ة موجودات بصفة أمان -11
 

ت العامة  الموجوداج ضمن ال تندر ودات العمالءموج. إن ةلعمالء بصفة األمانودات اموجة دارإتقوم المجموعة ب
وجودات الم إدراجديرها. وعليه، فلم يتم موجودات التي تق باليتعل لرجوع فيماحق اكما أن المجموعة ليس لها  للمجموعة،

. وجودات للمجموعة ألنها ليست م، نظراً جمعةالمالمالية المرحلية المكثفة  المعلوماتضمن تها إدارعة لمجموتولى اتي الت
 :2020ديسمبر  31ار كويتي )دين 3,574,377 ة المجموعةإدار حتوجودات تمة الم، بلغت قي2021مارس  31ما في ك

 نار كويتي(.دي 4,338,000: 2020مارس  31، وار كويتيدين 4,027,000
 

 عالقة  طراف ذاتإفصاحات األ -12
 

والشركات الخاضعة رئيسيين الساهمين مالووشركات المحاصة زميلة الكات شرالعالقة للمجموعة ذات ال األطرافتتضمن 

 لتيا شركاتالوالمقربين تنفيذيين في المجموعة وأفراد عائالتهم ال مسؤولينوال إلدارةلس اوأعضاء مجلسيطرة المشتركة، ل

وافقة على سياسات تسعير يتم الم .ير ملموس عليهاتأثأو  سيطرةيستطيعون ممارسة  أو يمثلون المالكين الرئيسيين لها

 . ةعالمجموعامالت من قبل إدارة وط هذه الموشر
 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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 ة()تتمعالقة  طراف ذاتإفصاحات األ -12
 

 2020ديسمبر  1و 2021مارس  31القائمة لدى أطراف ذات عالقة كما في  األرصدةغ مبللجدول التالي إجمالي يعرض ا

 : 2020مارس  31و 
 

 
أطراف أخرى 

 ات عالقةذ
 مارس 31

2021 

 ققة()مد
 ر ديسمب 31

2020 
 مارس  31

2020 
 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     :المرحلي المكثف المجمع كز المالين المرابي
 317,058 316,934 316,934 316,934 موجودات أخرى 

 341,776 343,162 343,162 343,162 مطلوبات أخرى
 

 . 7 يضاحاإل ذات العالقة في األطرافصاحات ف إالتفاصيل المتعلقة بتم عرض 
 

  العليا اإلدارةمعامالت مع موظفي 
لون مسؤولية تخطيط ويات ويتمتعون بالصالحاإلدارة وموظفي اإلدارة العليا الذين يتعليا مجلس اإلدارة ال يشمل موظفو

موظفي اإلدارة العليا كما القائمة لدى دة واالرصاإلجمالية للمعامالت كانت القيمة  ومراقبتها.وعة وتوجيهها المجمأنشطة 
 يلي:

 

 
 قيمة المعامالت للفترة المنتهية في 

 
مة كما في القائ   رصدة األ   

 

 مارس    31
2021   

 مارس    31
2020 

 

 مارس    31
2021   

 )مدققة( 
 ديسمبر    31

2020   

مارس    31  
2020 

 
 دينار كويتي   ر كويتي  دينا 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 
  

 
   

 46,339 43,873 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 
 

77,575 68,693 61,301 

 4,083 3,915 ظفين لخدمة للموهاية اأة نمكاف
 

86,420 82,641 70,620 

 
────── ────── 

 
────── ────── ────── 

 
47,788 50,422 

 
163,995 151,334 131,921 

 
══════ ══════ 

 
══════ ══════ ══════ 

 

للسنة   ةاإلدارجلس م عضاءأأة إصدار مكافعلى عدم  2021فبراير  22في اجتماعه المنعقد بتاريخ  اإلدارةمجلس  أوصى

لمنعقدة العمومية السنوية اجتماع الجمعية المساهمين في ال هذه التوصية من قباعتماد . تم 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 . 2021أبريل  12بتاريخ 
 

 اعات  القطمعلومات  -13
 

ضمن هذه  يسيةالرئخدمات الطة ونشألإن ا .ات أعمال رئيسيةقطاع عةأربإلى  جموعةالم يتم تنظيمألغراض اإلدارة، 
 لي: كما يهي القطاعات 

 

 لعقاراتفي اواالستثمار العقارات  أسعاروزيادة بيع الشراء وال :العقارات.  

 المالية واألوراقالزميلة  الشركات التابعة والشركاتي االستثمار ف :االستثمار . 

 المرابحة والوكالة   أي اإلسالمي لتمويلا اتأدواستخدام مختلف  خاللتمويل الشركات من  :مويل الشركاتت
 والمبيعات المستقبلية والعقود األخرى. 

 ضمن القطاعات أعاله. ة  درجغير المت االيرادات والمصروفا :أخرى 
 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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 )تتمة(اعات معلومات القط -13

 

  2021ارس  م   31 

 المجموع أخرى  تمويل الشركات استثمار  عقارات  

 دينار كويتي  ار كويتي دين  كويتي دينار   تي دينار كوي  دينار كويتي  
      

  26,661,292  1,652,102 33,795  894,835 24,080,560  الموجودات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3,219,508   2,876,346  343,162        -          -    المطلوبات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (204,199) 28,042       -    (292,159) 59,918 سائر()الخ   /  دات اإليرا 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (393,065) (160,824)       -    (292,159) 59,918  القطاع   نتائج 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,152,933       -          -          -    1,152,933 رأسمالية مصروفات  

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

   2020مارس    31 

 المجموع أخرى  تمويل الشركات استثمار  عقارات  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      

 27,401,277  4,986,822  33,919  8,405,501  13,975,035  الموجودات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,198,496  2,776,602   341,776  1,080,118        -    بات المطلو 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (50,719) 12,900       -    (168,139) 104,520 )الخسائر(  /  رادات اإلي 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (346,481) (282,862)       -    (168,139) 104,520  القطاع   نتائج 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 ققة()مد   2020ديسمبر    31 

 المجموع أخرى  تمويل الشركات ثمار است ارات عق  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      

  26,770,000   1,268,675   33,795   2,108,885  23,358,645  الموجودات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  3,134,374   2,791,212   343,162        -          -    المطلوبات 

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

 مة العادلةالقيقياس  -14
 

 لةقيمة العادالجدول الهرمي لل

صاح عنها ضمن الجدول الهرمي للقيمة فاإلأو  عتراف بهايتم اال تيالمالية الالية وغير الموجودات كافة المتصنيف  يتم

 وى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي:تأقل مسإلى  لعادلة استناداا
 

 المماثلة؛ باتالمطلو أو طة للموجوداتق النشفي األسوا المعلنة )غير المعدلة( األسعار السوقية: 1ى المستو 

  ملحوظالة دالقيمة العاعلى قياس  وهريالجذات التأثير  مدخالتهاأقل مستوى ل لتقييم التي يكوناأساليب : 2المستوى 

 ؛ وغير مباشرأو  بشكل مباشر

  ير لقيمة العادلة غقياس ا جوهري على لمدخالتها ذات التأثير ال أقل مستوىتي يكون التقييم ال: أساليب 3المستوى    

 .وظملح
 

ت قد جموعة ما إذا كانت التحويالمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الميالمدرجة بالق باتوالمطلو اتبة للموجودبالنس

ة  أقل مستوى من المدخالت الجوهريإلى  استناداً حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )

 لية. ماة معلومات اية كل فترنه ككل( فيالقيمة العادلة لقياس بالنسبة 
 

لمجموعة المستخدمة في قياس القيمة  اقييم وأنواع المدخالت لدى ات التقييم وأساليب التإجراءيرات في يم تكن هناك أي تغل

 العادلة خالل الفترة.
 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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 )تتمة( مة العادلةالقيقياس  -14
 

التي متكرر بخالف تلك  لى أساسة ع يمة العادلفقاً للقو المقاسة  جودات غير الماليةلخص األدوات المالية والموفيما يلي م

 :ة بشكل معقول لقيمتها العادلةبر قيمتها الدفترية مقاربتعت
 

  القيمة العادلة بواسطةقياس  

 
عار معلنة في أس 

 أسواق نشطة

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة

مدخالت جوهرية 
   حوظةغير مل

  يجمالاإل (3)المستوى  (2ستوى )الم (1)المستوى  

  نار كويتيدي دينار كويتي تيكوي دينار ينار كويتيد 

      2021مارس   31

من خالل  موجودات مالية بالقيمة العادلة 
  322,521     -      -  322,521 او الخسائر   األرباح 

ة العادلة من خالل موجودات مالية بالقيم 
  36,194 36,194     -      -   األخرىالشاملة    اإليرادات 

  16,945,377     -  16,945,377     -  ية  ات استثمارعقار 

      

      )مدققة( 2020ديسمبر    31

لقيمة العادلة من خالل موجودات مالية با 
  1,209,091 6,500     -  1,202,591 او الخسائر   األرباح 

ة العادلة من خالل موجودات مالية بالقيم 
  36,194 36,194     -      -   األخرىالشاملة    اإليرادات 

  15,792,444     -  15,792,444     -  مارية  ات استثعقار 

      

      2020مارس    31

مالية بالقيمة العادلة من خالل موجودات 
  822,530 7,502     -  815,028 او الخسائر   األرباح 

ة العادلة من خالل موجودات مالية بالقيم 
  37,639 36,194     -  1,445  األخرىالشاملة    اإليرادات 

  10,044,359     -  10,044,359     -  استثمارية  ات  عقار 
 

 هناك أي تحويل من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة كما لم يكن  2والمستوى  1ستوى محويالت بين الك أي تلم يكن هنا

 .2021مارس  31تهية في أشهر المن ة الثالثةرمن قياسات القيمة العادلة خالل فت 3لمستوى من اأو  إلى
 

 3 ة للبنود ضمن المستوىالقيمة العادلبقة مطا
 2021مارس  31  

  

موجودات مالية 
يمة العادلة من بالق

او  األرباحخالل 
 الخسائر 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

 اإليراداتخالل 
 المجموع الشاملة االخرى

 كويتيدينار  يتيدينار كو دينار كويتي  
     

 9442,6 36,194 6,500   2021يناير  1كما في 

 (6,500)     - (6,500)  او الخسائر  األرباحالقياس المسجلة في  إعادة

  

────── ────── ────── 

 36,194 36,194     -  2021مارس  31كما في 

  

══════ ══════ ══════ 
 



 ار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةواالستثم المدار للتمويلشركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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 )تتمة( مة العادلةالقيقياس  -14

 دققة( )م 2020بر ديسم 31  

  

موجودات مالية 
 القيمة العادلة منب

او  األرباحخالل 
 الخسائر 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

 اإليراداتالل خ
 المجموع الشاملة االخرى

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
     

  56,825 39,086 17,739   2020يناير  1كما في 

 (14,131)  (2,892) (11,239)  مبيعات 

  

────── ────── ────── 

 42,694 36,194 6,500  2020ديسمبر  31 كما في

  

══════ ══════ ══════ 

 

   2020 مارس 31  

  

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

او  األرباحخالل 
 الخسائر 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

 اإليراداتخالل 
 جموعالم االخرىالشاملة 

 ينار كويتيد دينار كويتي نار كويتيدي  
     

 56,825 086,39 17,739   2020يناير  1كما في 

 (13,129) (2,892) (10,237)  ات مبيع

  

────── ────── ────── 

 43,696  36,194 7,502  2020مارس  31كما في 

  

══════ ══════ ══════ 
 

تبعة في  ة تتوافق مع تلك المية المكثفة المجمعلمعلومات المالية المرحلا ة في هذه م المستخدمليات ومدخالت التقييإن آ 

 . 2020ديسمبر  31المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في اعداد البيانات 
 

 قييم تتضمنستخدام آليات تاب 3 المالية المصنفة ضمن المستوى لألدواتالقيمة العادلة يتم في بعض الحاالت قياس 

كما ال تستند  ،األداةللمعامالت الحديثة على نفس  األسواق نة فيالمعل راألسعاالل من خ باألدلةغير مدعومة افتراضات 

.  والبيانات المتاحة في السوق األداةبناءا على نوع  آليات التقييم بتحديدتقوم المجموعة  سوق.ات الملحوظة في النالى البيا

نتائج  الحليل المركز المالي وت أساسستثمار على قدير القيمة العادلة لالنشط، يتم تق غياب سو على سبيل المثال، في

 األدواتفي قيمة والسلبية  اإليجابيةالتغيرات  يتم تحديدتتعلق بالشركة المستثمر فيها. وعوامل أخرى  ومحفظة المخاطر

على لملحوظة، وقياسها بناءا ايير غير اتويات المعمسالختالف ة تيجن اتاألدوالتغيرات في قيمة  أساسعلى المالية 

تغير ال يعتبر ماديا في حالة  األخرىملة او الخسائر وااليرادات الشا األرباحإلى أن التأثير على  اإلدارةتقييم انتهى أحكام. 

 %. 5سبة بن 3ية ضمن المستوى المال تلألدوامتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتقدير القيمة العادلة 
 

ال تختلف بصورة مادية عن الدفترية  جة بالتكلفة المطفأة، فإن القيمةبات المالية المدرات المالية والمطلوجودموبالنسبة لل

عيرها فورا بناءا هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترة استحقاق قصيرة االجل أو يعاد تس دلة حيث أن أغلبمتها العاقي

 .يةالسوق لربحمعدالت احالة الحركة في 
 

 19-ثير فيروس كوفيدتأ 15
 

 واألنشطةف االعمال توقإلى  مختلف المناطق الجغرافية حول العالم ما يؤديعبر  19-وفيدحة كئمر انتشار جايست

  عددول العالم الهيئات المالية والنقدية ح أطلقتلمية. وقد القتصادية العاتيقن حول البيئة اويثير عوامل عدم الاالقتصادية 

 .  حةجائلل الشديدة ةلبيالس التبعاتلتفادي ة المكثف اتءجرااإلمن 

 

ة وغير للموجودات الماليقتصادية الحالية على المبالغ المسجلة ت االذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلباأخ

تستمر مع ذلك . ومتوافرةلملحوظة الفي ضوء المعلومات ا لإلدارةمجموعة. إن المبالغ المسجلة تمثل أفضل تقييم المالية لل

ويخضع التأثير على البيئة تلك التقلبات السوقية. إلى  لدفترية للموجوداتا لقيمةاحساسية  تستمري السوق كما ت فالتقلبا

 تظمة. أثيرات ذات الصلة بصفة منتقييم مركزها والت إعادة تواصل المجموعة  وبناءا عليه،ام، لألحكاالقتصادية المتقلبة 
 




