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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع. شركة إدارة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 
 مقدمة

م"(  األكة رلش"ا)م.ك.ع. شركة أموال الدولية لالستثمار ش.للقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 
المرحليين المكثفين  ل الشاملدخلاو الدخل يوبيان 2020 يونيو 30المجموعة"( كما في “بـ ا معًا ميشار إليهتها التابعة )اوشرك

فقات والتد كيةحقوق الملي التغيرات فبياني و هر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ،المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أش
  هي المسؤولة  األمكة خ. إن إدارة الشرالمنتهية بذلك التاري أشهر ستةلفترة المتعلقين بهما يين المكثفين المجمعين الرحلالم لنقديةا

 .التقرير المالي المرحلي" " 34 حاسبة الدوليملمعيار العن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا 
 عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. رعبيا هي التإن مسؤوليتن

 
  عةنطاق المراج

ً للمعيار الدولي   لقمستلا مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
إلى الموظفين  رئيسيةة في توجيه االستفسارات بصف مالية المرحليةال ماتوعة المعلتمثل مراجت راجعة.تعلق بمهام الملما للشركة"

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل  المسؤولين عن ا
  فة كاصول على تأكيد بأننا على علم بال يمكننا الح إنهوعليه، فيق الدولية ير التدقتم وفقاً لمعايالتدقيق الذي يق نطاشكل كبير من ب

 ي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.األمور الهامة الت
 

 النتيجة 
م المرفقة لم يت معةثفة المجمرحلية المكمالية الن المعلومات الجب االعتقاد بأتوإلى علمنا ما يس استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد

 .34  حاسبة الدوليملمعيار الة، وفقاً ديماإعدادها، من جميع النواحي ال
 
 آخرمر أ

والمعلومات المالية المرحلية المكثفة  2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  المجمعةالبيانات المالية ومراجعة تم تدقيق 
غير  نتيجةغير معدل و رأي والذي عبر عنحسابات مستقل آخر  مراقب من قبل ،2019 يونيو 30ي منتهية فالالمجمعة للفترة 

 2019 وليوي 30و 2020 برايرف 4 بتاريخالمجمعة ية المكثفة علومات المالية المرحللية المجمعة والملماايانات هذه الب حول ةمعدل
 والي. التعلى 

 
 بية األخرىتقرير حول المتطلبات القانونية والرقا

ع ما هو وارد في الدفاتر متفقة ممجمعة الإلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة  ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل
لقانون الشركات رقم  وجود أية مخالفاتإليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا  . نبين أيضاً، حسبما وصلاألم المحاسبية للشركة

 األم  ي للشركة للنظام األساسو ، أو لعقد التأسيس أوالتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذية قة له والتعديالت الالح 2016لسنة  1
ركة مادياً على نشاط الشعلى وجه قد يكون له تأثيراً  2020 يونيو 30ة في يشهر المنتهأ ستةالخالل فترة  والتعديالت الالحقة لهما

 أو مركزها المالي.األم 
 

ة لسن 32مخالفات ألحكام القانون رقم أية د لم يرد إلى علمنا وجو، ادناتقنا واعما وصل إليه علمحسب، قناه خالل تدقينبين أيضـاً أن
لتعليمات المتعلقة به أو ألحكام والتعديالت الالحقة له في شأن النقـد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وا 1968

 2020 يونيو 30ي ف ة أشهر المنتهيةستيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة البشأن ه 2010لسنة  7القانون رقم 
 أو مركزها المالي. األم ثيراً مادياً على نشاط الشركة على وجه قد يكون له تأ

 
 
 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر 
 فئة أ  207بي الحسابات رقم سجل مراق
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 لعيبان والعصيمي وشركاهما
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 مدقق()غير  المرحلي المكثف المجمعبيان الدخل 
 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 إيضاحات 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30 
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 
  2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  
       

       اإليرادات 

 2,577,655 3,839,925  1,511,543 1,888,699  صافي إيرادات أتعاب

 63,926 45,418  45,657 30,903  حصة في نتائج شركات زميلة

أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة 
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
118,240 

 
-      

 
118,240 

 
192,729 

 103,847 156,856  19,001 (166)  أرباح تحويل عمالت أجنبية)خسائر( 

 37,069 54,532  15,982 33,780  إيرادات أخرى 

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

  2,071,456 1,592,183  4,214,971 2,975,226 

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

       المصروفات

 (1,122,541) (1,195,410)  (639,051) (612,185)  تكاليف موظفين

 (235,020) (260,117)  (126,954) (152,486)  مصروفات توزيع وتسويق

 (486,341) (390,289)  (239,403) (186,831)  مصروفات عمومية وإدارية

 (128,495) (142,192)  (62,407) (77,827)  استهالك وإطفاء

     - (2,730)      -     - 3 خسارة من بيع شركة تابعة

     - (1,170,707)      - (1,170,707) 4 انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة

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

  (2,200,036) (1,067,815)  (3,161,445) (1,972,397) 

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

الفترة قبل مخصص حصة )خسارة( ربح 
ضريبة و مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

  دعم العمالة الوطنية

 

 

(128,580) 

 

 
524,368  

 

 

1,053,526 

 

 
1,002,829 

  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 

(9,997) 
 

(5,328)  
 

(21,152) 
 

(8,955) 

 (12,307) (23,502)  (7,742) (11,108)  الزكاة

 (12,723)     -  (5,312) 15,205  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

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

 968,844 1,008,872  505,986 (134,480)  )خسارة( ربح الفترة

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       الخاص بـ:

 504,089 (123,149)  210,983 (670,442)  مساهمي الشركة األم

 464,755 1,132,021  295,003 535,962  الحصص غير المسيطرة

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

  (134,480) 505,986  1,008,872 968,844 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

)خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة 
 )فلس(الخاصة بمساهمي الشركة األم 
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(3.71) 

 

 
1.17 

  

 
(0.68) 

 

 
2.79 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعبيان الدخل الشامل  
 2020 يونيو 30في المنتهية  للفترة

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30 
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 
 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 968,844 1,008,872  505,986 (134,480) )خسارة( ربح الفترة 

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

      خسائر شاملة أخرى:

ا إلى بيان الدخل   بنود سيتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحق 
  المرحلي المكثف المجمع 

 

    

 (36,715) (133,332)  (91,223) (70,345) تعديل تحويل عمالت أجنبية

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

 932,129 875,540  414,763 (204,825) إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترة

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

      الخاص بـ:

 486,429 (194,324)  162,523 (703,787) مساهمي الشركة األم

 445,700 1,069,864  252,240 498,962 الحصص غير المسيطرة

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

 (204,825) 414,763  875,540 932,129 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
   بمساهمي الشركة األمحقوق الملكية الخاصة  

 
 رأس 
 المال

عالوة إصدار 
 أسهم

 احتياطي
 إجباري

احتياطي تحويل 
 العمالت األجنبية

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

 خسائر
 متراكمة 

 اإلجمالي
 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 اإلجمالي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

   

 16,857,787 7,176,392 9,681,395 (2,673,469) (7,030,882) (849,738) 680,359 1,500,000 18,055,125 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 1,008,872 1,132,021 (123,149) (123,149)     -     -     -     -     - )خسارة( ربح الفترة 

 (133,332) (62,157) (71,175)     -     - (71,175)     -     -     - خسائر شاملة أخرى للفترة

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

 اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي )الخسائر( 
 

-     
 

-     
 

-     
 

(71,175) 
 

-     
 

(123,149) 
 

(194,324) 
 

1,069,864 
 

875,540 

توزيعات أرباح إلى الحصص غير المسيطرة من 
 شركة تابعةقبل 

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
(490,000) 

 
(490,000) 

بالحصص غير المسيطرة الناتجة إلغاء االعتراف 
من بيع شركة تابعة محتفظ بها بشكل غير مباشر 

 (3)إيضاح 

 

 
-     

 

 
-     

 

 
-     

 

 
-     

 

 
-     

 

 
-     

 

 
-     

 

 
(1,425,951) 

 

 
(1,425,951) 

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

 15,817,376 6,330,305 9,487,071 (2,796,618) (7,030,882) (920,913) 680,359 1,500,000 18,055,125 2020يونيو  30في كما 

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

          

 24,476,001 6,913,039 17,562,962 (3,161,923) 1,286,895 (797,494) 680,359 1,500,000 18,055,125 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 

 968,844 464,755 504,089 504,089     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (36,715) (19,055) (17,660)     -     - (17,660)     -     -     - خسائر شاملة أخرى للفترة

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

 إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترة
 

-     
 

-     
 

-     
 

(17,660) 
 

-     
 

504,089 
 

486,429 
 

445,700 
 

932,129 

توزيعات أرباح إلى الحصص غير المسيطرة من 
 شركة تابعةقبل 

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
(294,000) 

 
(294,000) 

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

 25,114,130 7,064,739 18,049,391 (2,657,834) 1,286,895 (815,154) 680,359 1,500,000 18,055,125 2019يونيو  30كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف المجمعبيان التدفقات النقدية 
 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

  
 المنتهية فيأشهر  ةستلا

 يونيو 30 

 اتإيضاح 
 2020 

 دينار كويتي 
2019 

 دينار كويتي 
    أنشطة التشغيل

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ربح الفترة قبل مخصص حصة 
 1,002,829 1,053,526  ضريبة دعم العمالة الوطنيةو

    تعديالت على: 

 (63,926) (45,418)  حصة في نتائج شركات زميلة

أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 (192,729) (118,240)  األرباح أو الخسائر

 (35,499) (48,622)  إيرادات فوائد 

 10,965 11,639  مصروف فائدة لمطلوبات التأجير

 128,495 142,192  استهالك وإطفاء

     - 2,730 3 خسارة من بيع شركة تابعة

     - 1,170,707  زميلةانخفاض قيمة استثمار في شركات 

 67,273 72,970  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ──────── ──────── 

  2,241,484 917,408 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 88,320 159,747  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

 115,590 242,118  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 (31,598) (7,758)  سداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ──────── ──────── 

 1,089,720 2,635,591  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
  ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار  

 (40,296) (12,705)  شراء أثاث ومعدات 

 (508) (6,133)  شراء موجودات غير ملموسة

 (372,740) 2,935,929  ستثمار في( ودائع محددة األجل االمتحصالت من سحب )

     - (2,293,500)  استثمار في ودائع وكالة

     - (77,065)  سهمشراء استثمار في أ

 35,499 48,622  إيرادات فوائد مستلمة

     - (1,062,089) 3 صافي التدفقات النقدية الصادرة من بيع شركة تابعة
  ──────── ──────── 

 (378,045) (466,941)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 
  ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل 

 (294,000) (490,000)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة من قبل شركة تابعة

 (83,335) (84,121)  سداد مطلوبات التأجير

 (2,675) (11,639)  فائدة مدفوع لمطلوبات التأجيرمصروف 
  ──────── ──────── 

 (380,010) (585,760)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 
  ──────── ──────── 

 331,665 1,582,890  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

 (48,739) (202,167)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 4,820,278 5,716,505  يناير 1النقد والنقد المعادل في 
  ──────── ──────── 

 5,103,204 7,097,228 6 يونيو 30النقد والنقد المعادل في 
  ══════ ══════ 

    معامالت غير نقدية

ثاث ومعدات نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ألالتعديل االنتقالي 
16  -     (447,559) 

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى نتيجة تطبيق المعيار لالتعديل االنتقالي 
 447,559     -  16الدولي للتقارير المالية 

  ────── ────── 

  -     -     
  ══════ ══════ 
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  معلومات حول الشركة  1
 
 ـب مع ا)يشار إليها  ةالتابع هاالمجموعة شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع )"الشركة األم"( وشركات ضمنتت

شركة استثمارية من باعتبارها الرقابية تخضع للوائح الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية، إن "المجموعة"(. 
كما أن الشركة  .لدى بنك الكويت المركزي هاليسجتم ت"( والرقابيةالكويت )"الجهة دولة  المال في أسواق قبل هيئة 

الصفاة  ، 4871 بص. الكويت،في برج مزايا، المسجل لشركة األم ااألم مدرجة في بورصة الكويت. يقع مكتب 
13049. 

 
 األنشطة الرئيسية للشركة األم هي كما يلي:إن 

 
  االستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية من خالل المساهمة

دولة  في تأسيس شركات متخصصة أو شراء أسهم أو سندات لهذه الشركات في مختلف القطاعات داخل 
 ؛الكويت وخارجها

  ؛القطاعاتالمساهمة في المؤسسات أو الملكية الجزئية للشركات في مختلف 

  إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه األموال في مختلف القطاعات االقتصادية، بما في ذلك
 إدارة المحافظ المالية والعقارية؛ 

 ات؛تقديم وإعداد الدراسات الفنية واالقتصادية واستشارات المشروع 

  ؛في عمليات اإلقراض واالقتراضالوساطة 

  مديري إصدار السندات الصادرة عن الشركات والمنظمات وأمناء الحفظ؛ مهاماألعمال المتعلقة بأداء 

  عمليات التمويل والوساطة التجارية الدولية؛ 

   تقديم قروض للقطاعات المختلفة مع األخذ في االعتبار الجدوى المالية في منح القروض والحفاظ على
 ؛الرقابيةالجهة ضعها توفق ا للشروط والقواعد والحدود التي المركز المالي للشركة  مالءةاستمرارية 

 الكويت دولة  في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والسلع العالمية والمعادن الثمينة داخل    متاجرةالتعامل وال
 ؛ وخارجها لصالح الشركة

 ؛ في أسهم وسندات الشركات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية متاجرةال 

  الوفاء الكويت ودولة كافة الخدمات التي تساعد في تطوير ودعم قدرة السوق المالي والنقدي في تقديم 
 ؛ ةرقابيالالجهة  صدرها تاحتياجاته في حدود القانون ووفقا  لإلجراءات أو التعليمات التي ب

 ؛إنشاء وإدارة جميع أنواع صناديق االستثمار وفقا  للقانون 

  مولة؛ علحساب الغير مقابل سهم وشراء األالعمل كوسيط في بيع 

  مراقب االستثمارالقيام بنشاط. 
 

شركة مساهمة عامة وهي ، ("الشركة األم الكبرى". )مم.الشركة األم هي شركة تابعة لشركة شعاع كابيتال ش.إن 
 في سوق دبي المالي.  هاجادرإاإلمارات العربية المتحدة ودولة في  هاسيأسم تت
 

من قبل مساهمي الشركة   2019ديسمبر    31تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  
 .2020يوليو  5 بتاريخالمنعقد  ةاألم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 

وفق ا لقرار  2020 يونيو 30إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في ب لتصريحتم ا
 .2020أغسطس  13مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 

 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

 
لتقرير المالي  : ا34لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  للمجموعة المجمعة المرحلية المكثفة تم إعداد المعلومات المالية 

 المرحلي. 
  

تلك المستخدمة لة  ماثلة مجمعة المكثفإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الم
 .2019ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  المجمعةفي أحدث البيانات المالية 

 
. إن التعديالت األخرى ولكن لم يسر بعددر  اي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صالمبكر ألتطبيق  الالمجموعة بلم تقم  

لم  2020يناير  1فترة المحاسبية السنوية التي تبدأ من للعلى المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري الصادرة 
 .لمجموعةالمالي لداء األأو المركز أو  ي على السياسات المحاسبيةجوهرأي تأثير  ينتج عنها
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
 

ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها  2020 يونيو 30ة أشهر المنتهية في ستإن نتائج التشغيل لفترة ال
لمصروفات المستحقة ل  المتضمنةجميع التعديالت )  ه تم إدراج. ترى اإلدارة أن2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
رجى الرجوع إلى  عرض عادل. لالطالع على المزيد من المعلومات، ي  لتعتبر ضرورية التي المتكررة العادية( 

 .2019ديسمبر  31واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في  المدققة انات المالية المجمعةالبي
   

مجمعة  ة إلعداد بيانات ماليةالزمتتضمن كافة المعلومات ال المجمعة الالمرحلية المكثفة إن هذه المعلومات المالية 
ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المجمعة للمجموعةكاملة، ويجب االطالع عليها مقترنة  بالبيانات المالية  سنوية
2019 . 

 
 بيع شركة تابعة  3
 

( قفلة)م إن.سي.إم لالستثمار ش.م.ك. وهي شركة – إحدى الشركات التابعة للمجموعةقامت ، 2020يناير  29في 
% في شركة تابعة 48 التي تبلغ نسبةبالكامل ولبيع حصتها ألسا لالستثمار التجاري ذ.م.م.  م اتفاقية مع شركةابربإ
المجموعة  استلمتبشكل غير مباشر، وهي شركة الراحة لالستثمار ذ.م.م )"الراحة"(. وفقا  لالتفاقية،  حتفظ بهام

دينار كويتي(. سجلت المجموعة  1,864,283 مبلغ )ما يعادلإماراتي درهم  22,536,482مبلغ ب نقدي مقابل
 .شركة تابعة بيعبفيما يتعلق المرحلي المكثف المجمع  الدخلدينار كويتي في بيان  2,730ر محققة بمبلغ ئخسا

 
وكذلك القيمة بيعها المقابل المستلم ومبالغ الموجودات والمطلوبات المحددة التي تم ملخص الجدول التالي  وضحي

 غير المسيطرة في تاريخ البيع.  صالعادلة للحص
 دينار كويتي 

  الموجودات

 20,022 أثاث ومعدات

 323,098 موجودات غير ملموسة

 34,913 مدينون وموجودات أخرى

 2,926,372 النقد والنقد المعادل 

 ──────── 

 3,304,405 

 ──────── 

  المطلوبات

 11,202 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 239 مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ──────── 

 11,441 

 ──────── 

  

 3,292,964 صافي الموجودات المباعة 

 (1,425,951) الحصص غير المسيطرة

 ──────── 

 1,867,013 الموجودات المباعةصافي 

 ══════ 

إن الخسارة من بيع شركة تابعة مدرجة ضمن بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع هي كما 
  يلي:

 1,864,283 مستلم نقد االمقابل ال

ا: القيمة الدفترية لصافي الموجودات المباعة   (1,867,013) ناقص 

 ──────── 

 (2,730) تابعةخسارة من بيع شركة 

 ══════ 

  

 دينار كويتي ملخص التدفقات النقدية من البيع:
  1,864,283 مقابل مستلم نقد ا

 (2,926,372) النقد والنقد المعادل في شركة تابعة مباعة 

 ──────── 

 (1,062,089) صافي التدفقات النقدية من البيع

 ══════ 

 
 ليست جوهرية. 2019 يونيو 30و 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في   المباعةإن نتائج الشركة التابعة 
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 اختبار انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة  4
 

 لدى المجموعة استثمار في الشركات الزميلة التالية: 
 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو  30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  
    

 %33.25 %33.25  %33.25 شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع، الكويت )"الشامل"(
 %34 %34 %34 شركة الشيخة فاطمة حمود فيصل الصباح وشركاؤها ذ.م.م. 

 %34 %34 %34 شركة سيفينتينز الكويتية إلدارة المطاعم ذ.م.م. 

 
في هذه  المدرجة باستخدام طريقة حقوق الملكية المذكور أعاله يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة 

 .2020يونيو  30المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناء  على المعلومات المالية كما في 
 

ستثمار المجموعة في الشركات الزميلة لتحديد أي مؤشرات على انخفاض الاإلدارة تقييم  أجرت  خالل الفترة الحالية،  
وهو القيمة. تم تقدير القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة، 

ات النقدية المتوقعة فتراضات حول مدخالت النموذج، بما في ذلك التدفقبعض االاألمر الذي يتطلب من اإلدارة وضع  
الستثمار المجموعة   هاستردادممكن  المبلغ القيمة  لى التقييم، فإن  استناد ا إومعدل الخصم ومخاطر االئتمان والتقلبات.  

وبالتالي سجلت   ،معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةالشامل أقل من القيمة الدفترية كما في تاريخ الشركة  في  
االستثمار في شركة زميلة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع بمبلغ قيمة ا في المجموعة انخفاض  

 (.دينار كويتي : ال شيء2019يونيو  30) دينار كويتي1,170,707
 
 مالية اتاستثمار  5

 
 بالتكلفة المطفأة موجودات مالية مدرجة 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

     -     - 77,065 غير مسعرةأوراق دين 
 ══════ ══════ ══════ 

 
، ق در مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لالستثمار في أوراق الدين المالية غير المسعرة 2020يونيو  30كما في 

 : ال شيء دينار كويتي(.2019يونيو  30و 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) بمبلغ ال شيء
 

 اإليرادات الشاملة األخرىموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 8,200,232     -     - أسهم غير مسعرة
 ══════ ══════ ══════ 
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو  30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    
 2,696,457 2,693,117 2,850,826 أسهم غير مسعرة

 ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( استثمارات مالية  5
 

 إن االستثمار في أسهم مدرج بالعمالت التالية: 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    
 193,047 190,541 190,541 دينار بحريني
 8,200,232     -     - درهم إماراتي 
 2,503,410 2,502,576 2,660,285 دوالر أمريكي

 ──────── ──────── ──────── 

 2,850,826 2,693,117 10,896,689 

 ══════ ══════ ══════ 

 
يتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها بواسطة أساليب التقييم في إيضاح 

10. 
 

 النقد والنقد المعادل 6
 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    
 2,665 2,743 3,943 الصندوقنقد في 

 4,405,026 6,078,944 1,447,503 أرصدة لدى البنوك
 4,152,196 3,056,145 6,131,680 أرصدة لدى مؤسسات مالية

 ──────── ──────── ──────── 

النقد والنقد المعادل وفق ا لبيان المركز المالي المرحلي المكثف 
 المجمع

 
7,583,126 

 
9,137,832 

 
8,559,887 

ا: ودائع محددة األجل محتفظ بها مقابل خطاب ضمان  (2,827,159) (350,930) (356,430) ناقص 

ا: ودائع محددة األجل محتفظ بها بفترات استحقاق أصلية   ناقص 
 (524,524) (2,965,397) (23,968) تتجاوز ثالثة أشهر

ا: أرصدة مجمدة لدى البنوك   (105,000) (105,000) (105,000) مقابل خطاب ضمانات –ناقص 

 ──────── ──────── ──────── 

النقد والنقد المعادل وفق ا لبيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف 
 المجمع

 
7,097,228 

 
5,716,505 

 
5,103,204 

 ══════ ══════ ══════ 

 
اإلمارات واألردن وتحمل فوائد بأسعار السوق السائدة ولها دولة ي حتفظ بالودائع محددة األجل لدى بنوك داخل 

 .فترات استحقاق أصلية تبلغ سنة واحدة أو أقل
 

 30دينار كويتي و 350,930: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 356,430ألجل بمبلغ محددة اوديعة ب االحتفاظتم 
، تم إلغاء ةالسابق سنةخالل ال دينار كويتي( مقابل خطاب ضمان قدمه البنك للمجموعة.  2,827,159: 2019 يونيو

 دينار كويتي(. 2,942,211)إماراتي درهم  35,655,182خطاب الضمان بمبلغ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة )خسارة(  7
 

ربح الفترة الخاصة بمساهمي الشركة األم )خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة )خسارة( يتم احتساب 
  للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي:

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي كويتيدينار  
      

ربح الفترة الخاص بمساهمي )خسارة( 
 الشركة األم 

 
(670,442) 

 
210,983 

  
(123,149) 

 
504,089 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 180,551,250 180,551,250 خالل الفترة

 

180,551,250 180,551,250 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

ربحية السهم األساسية )خسارة( 
 1.17 (3.71) والمخففة )فلس(

 

(0.68) 2.79 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

ا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن  ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. )خسارة( نظر 
 

 معلومات القطاعات  8
 

تنفيذي والتي ال المختصلمجموعة بناء  على التقارير التي تمت مراجعتها من قبل دى ايتم تحديد قطاعات التشغيل ل
استراتيجية تقدم منتجات وخدمات هذه القطاعات هي وحدات عمل  إن  لقرارات اإلستراتيجية.  تخاذ ايتم استخدامها ال

ا يتم إدارتها بشكل منفصل  ،مختلفة ألن طبيعة المنتجات والخدمات وفئة العمالء واستراتيجيات التسويق لهذه نظر 
 .القطاعات مختلفة

 
 :حددت المجموعة ما يلي على أنها قطاعات تشغيل األعمال

 

 عمالئها من األفراد والشركات؛إلى عبر اإلنترنت اإللكترونية  المتاجرةخدمات  ميقد: تمتاجرةالوساطة وال 
 االستثمار: التعامل بشكل رئيسي مع االستثمارات المباشرة واالستثمارات في الشركات الزميلة. 
 

 .الموارد وتقييم األداء وزيعتقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول ت
 

نظام  الضرائب في    ، بالصافي بعداتر القطاعئح أو خسااربأموعة أداء قطاعات التشغيل من خالل قياس  تقيس المج
 .إعداد التقاريرونظام اإلدارة 

 
والمطلوبات المتعلقة بقطاعات  موجوداتوإجمالي ال الفترة )خسارة(وربح يعرض الجدول التالي اإليرادات 

 تي يجب إعداد تقارير حولها:المجموعة ال

 
الوساطة 
 اإلجمالي االستثمار والمتاجرة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2020يونيو  30

    
 4,214,971 57,256 4,157,715 إيرادات القطاعات 

 ══════ ══════ ══════ 

 1,053,526 (1,289,951) 2,343,477 نتائج القطاعات

 ══════ ══════ ══════ 

 17,715,221 3,296,970 14,418,251 إجمالي الموجودات

 ══════ ══════ ══════ 

 1,897,845 321,625 1,576,220 إجمالي المطلوبات

 ══════ ══════ ══════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة( 8
 

 
الوساطة 
 اإلجمالي االستثمار والمتاجرة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2019يونيو  30

    
 2,975,226 257,636 2,717,590 إيرادات القطاعات 

 ══════ ══════ ══════ 

 1,002,829 24,122 978,707 نتائج القطاعات

 ══════ ══════ ══════ 

 26,511,449 12,551,115 13,960,334 موجودات القطاعات

 ══════ ══════ ══════ 

 1,397,319 410,663 986,656 مطلوبات القطاعات

 ══════ ══════ ══════ 

 
 تعمل المجموعة بشكل أساسي من دولة الكويت.

 
 أطراف ذات عالقة   معامالت مع 9
 

يسيطرون  التي شركاتالة ومجموعاإلدارة العليا للتتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين وموظفي 
هذه المعامالت تسعير  عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا ملموسا. يتم الموافقة على سياسات وشروط  

 . األم من قبل إدارة الشركة
 

 كما يلي: هي  المجمعالمرحلي المكثف ة في بيان الدخل درج إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة الم
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

     - 12,060      - 4,020 كبرىإلى الشركة األم ال اتفوسداد المصر
ودائع وكالة لدى الشركة  إيرادات فوائد من 

     - 22,294 األم الكبرى

 

27,147 -     

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

  هي كما يلي: المرحلي المكثف المجمعة في بيان المركز المالي درج أطراف ذات عالقة الم لدىإن األرصدة 
 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    
 119,485 326 1,157 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

 ══════ ══════ ══════ 
 54,387 198,108 191,365 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 ══════ ══════ ══════ 

     -     - 2,304,833 ودائع وكالة

 ══════ ══════ ══════ 

 
وكالة الصادرة عن الشركة األم الكبرى بمبلغ الشهادات ودائع في كتتاب االخالل الفترة، قامت المجموعة ب

كويتي( دينار : ال شيء 2019 يونيو 30كويتي ودينار : ال شيء 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,304,833
ا من 4.5بمعدل ربح يبلغ   .تاريخ االكتتاب% سنوي ا لفترة اثني عشر شهر 

 
تمثل المبالغ األخرى المستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة المعامالت ضمن سياق األعمال العادي والتي تستحق 

 القبض والسداد عند الطلب وال تحمل فائدة.
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 أطراف ذات عالقة )تتمة( معامالت مع 9
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا
 العليا خالل الفترة كانت كما يلي:إن مكافأة موظفي اإلدارة 

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

      مكافأة موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 83,704 67,420 للموظفين
 

172,462 163,665 

 11,574 46,910  5,036 20,230 مزايا أخرى طويلة األجل 

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

 87,650  88,740  219,372 175,239 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

 القيمة العادلة قياس  10
 

تستند القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتداولة في أسواق نشطة إلى أسعار السوق المعلنة أو األسعار 
التي يحددها المتداولون في عروض األسعار. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تحدد المجموعة القيمة العادلة  

 باستخدام أساليب التقييم. 
 

الذي يعكس أهمية المدخالت وبقياس القيمة العادلة باستخدام الجدول الهرمي للقيمة العادلة التالي،  تقوم المجموعة
 المستخدمة في تحديد هذه القياسات: 

 
 : أسعار )غير معدلة( معلنة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى 

 
ة إما بصورة مباشرة )أي لحوظوهي م 1المدرجة ضمن المستوى : مدخالت بخالف األسعار المعلنة 2المستوى 

كأسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(. تتضمن هذه الفئة األدوات التي تم تقييمها باستخدام 
كون جميع تاألسعار المعلنة ألدوات مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر غير نشط إلى حد ما أو أساليب تقييم أخرى 

 مدخالتها ملحوظة بصورة جوهرية من بيانات السوق. 
 

: أساليب التقييم التي تستخدم مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى البيانات 3المستوى 
 ة في السوق.لحوظالم

 
 موعة المسجلة بالقيمة العادلة:  يوضح الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية لدى المج

 

 اإلجمالي 3المستوى  2020 يونيو 30
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   

 2,850,826 2,850,826 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ──────── ──────── 

 2,850,826 2,850,826 

 ══════ ══════ 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2019ديسمبر  31
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   

 2,693,117 2,693,117 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ──────── ──────── 

 2,693,117 2,693,117 

 ══════ ══════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 10
 

 اإلجمالي 3المستوى  2019 يونيو 30
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   

 8,200,232 8,200,232 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 2,696,457 2,696,457 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ──────── ──────── 

 10,896,689 10,896,689 

 ══════ ══════ 

 

والتي ت سجل بالقيمة  3يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات المالية ضمن المستوى 
 العادلة: 

 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 الخسائر:

   

    أسهم غير مسعرة
 10,692,496 10,692,496 2,693,117 فتتاحياالرصيد ال

     - 117,546     - 3تحويالت إلى المستوى 

 192,729 (8,127,555) 118,240 التغير في القيمة العادلة 

 11,464 10,630 39,469 الحركة في صرف العمالت األجنبية 

 ──────── ──────── ──────── 

 10,896,689 2,693,117 2,850,826 ختاميالرصيد ال

 ══════ ══════ ══════ 

 
 .خالل الفترة الحالية، لم يتم إجراء أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي

 
 :الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في تقييم الموجودات الماليةتفاصيل المدخالت 

من  3فيما يلي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى 
 الجدول الهرمي للقيمة العادلة مع تحليل الحساسية الكمية:

 

 أساليب التقييم 

المدخالت 
 الجوهرية

 الملحوظةغير 
 المعدل

 )المتوسط المرجح(
 حساسية المدخالت

 للقيمة العادلة
     

أسهم أجنبية 
 غير مسعرة

طريقة التدفقات 
النقدية 

 النمو النهائي معدل   المخصومة 
1% - 3% 

(2.5%) 

% في معدل النمو 1إن الزيادة / )النقص( بنسبة 
النهائي قد تؤدي إلى حدوث زيادة / )نقص( في 

  8,053)دينار كويتي    8,110القيمة العادلة بمبلغ  
 دينار كويتي(.

  
المتوسط المرجح 
 لتكلفة رأس المال

 

9% - 11% 

(10%) 

% في المتوسط 1إن الزيادة / )النقص( بنسبة 
المرجح لتكلفة رأس المال قد تؤدي إلى حدوث 

  37,307))نقص( / زيادة في القيمة العادلة بمبلغ  
 دينار كويتي.38,336 دينار كويتي(

  
الخصم معدل 

 %25 لضعف التسويق 

معدل % في 1إن الزيادة / )النقص( بنسبة 
الخصم لضعف التسويق قد تؤدي إلى حدوث 

  12,238))نقص( / زيادة في القيمة العادلة بمبلغ  
 دينار كويتي.   12,238 دينار كويتي(

 

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية. بالنسبة  ةال تختلف القيم
ا(، من المفترض  للموجودات والمطلوبات المالية السائلة أو ذات فترة استحقاق قصيرة األجل )أقل من اثني عشر شهر 

 .تقريب ا العادلةأن القيمة الدفترية تعادل قيمتها 
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 وبات محتملةالتزامات ومطل 11
 

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    
 2,827,159 601,432 606,423 خطابات ضمان

 ══════ ══════ ══════ 
 209,299 429,950 330,200 خطابات ضمان )حصة شركة زميلة(

 ══════ ══════ ══════ 

 9,449 8,784 7,830 إيجارات عقود التأجير التشغيلي )حصة شركة زميلة(

 ══════ ══════ ══════ 

 106,737 840 15,300 التزام إيجارات عقود التأجير التشغيلي

 ══════ ══════ ══════ 

 

سياق األعمال العادي   ضمنة تجة نابنكيتعلق بضمانات تة محتمللدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة مطلوبات 
 مطلوبات جوهرية.أي  ينتج عنها نأ يتوقع وال

 

 موجودات بصفة األمانة  12
 

لموجودات المحتفظ اقيمة    إجمالي  ق درنيابة عن عمالئها.  بال  موجوداتحيازة    ينتج عنها  األمانةتقدم المجموعة خدمات  
 30دينار كويتي و 4,238,133: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 5,118,873 مبلغب 2020 يونيو 30في كما بها 

 .في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ندرج( والتي ال تكويتي دينار 5,616,534: 2019 يونيو
 

موجودات بصفة األمانة من الق درت اإليرادات المكتسبة العامة للمجموعة.  موجوداتال يمكن للعمالء الرجوع إلى ال
 (.دينار كويتي  2,577,655:  2019  يونيو  30)  2020  يونيو  30دينار كويتي للفترة المنتهية في    3,839,925  بمبلغ

 
 19-فيروس كوفيد حول مستجدات –إفصاحات إدارة المخاطر  13

 
ا  19-أن فيروس كوفيد 2020مارس  11أعلنت منظمة الصحة العالمية في  تعطل األعمال وقد أدى إلى يعتبر وباء 

في  اتخاذ إجراءات الدعم  عن    سواء، الالمحلية والدولية على    والنقديةالهيئات المالية  أعلنت  كما  .  واألنشطة االقتصادية
الى ظهور عوامل عدم التيقن في البيئة  19، حيث أدى كوفيد السلبية المحتملة تأثيراتجميع أنحاء العالم لمواجهة ال

 ضرورةقامت المجموعة بدراسة مدى  ،التطورات المتسارعة في الوضع الحاليفي ضوء االقتصادية العالمية. 
لية المرحلية  في المعلومات الما وتسجيلهاأي تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر إجراء 

بالوضع الحالي حيث أن العمليات إلى حد كبير العمليات التجارية للمجموعة غير متأثرة  ال تزالة. جمعالمكثفة الم
تقديم مجال باستثناء االستثمار في الشركة الزميلة التي تعمل في  ،بشكل كليالرئيسية للمجموعة تتم عبر اإلنترنت 
الرئيسية األخرى المصادر و يةالمستقبلالمصادر الفتراضات الرئيسية حول خدمات السفر والسياحة. فيما يلي ا

ية على المعلومات المالية المرحلية المكثفة مادتعديالت  تتسبب في إجراءة جوهريمخاطر ب ترتبطالتي قد  اتللتقدير
 المجمعة:

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
ا نوعي ا للشهرة فيما يتعلق باستثمارها في الشركات  ص الوساطة  يرختباإلضافة إلى  التابعة،أجرت المجموعة تقييم 

ا ألن عمليات الشركات التابعة دولة ق المال في اسوأي تم الحصول عليه للمشاركة في أنشطة ذال  ال تزال تركيا. نظر 
النتائج الفعلية لفترة الستة بمقارنة  اإلدارة    قامتا.  محدود    يعتبر 19-كوفيد فيروس  فإن تأثير  كبير،غير متأثرة إلى حد  
المجموعة إلى   انتهت التقييم،لى استناد ا إ. قطاع األعمالو الموازنةمع معايير  2020يونيو  30أشهر المنتهية في 

 .2020يونيو  30انخفاض في القيمة للفترة المنتهية في  تسجيلعدم وجود ضرورة ل
 

ا في اعتبارها المجموعة  أخذت تؤثر على التي جوهرية ال تيقنالعدم عوامل أي مؤشرات انخفاض في القيمة وأيض 
استثمارها في شركة زميلة. تم تقدير القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة باستخدام نموذج التدفقات النقدية 

بما في ذلك  النموذج،فتراضات حول مدخالت بعض االاألمر الذي يتطلب من اإلدارة وضع وهو  المخصومة،
ممكن المبلغ القيمة فإن  التقييم،لى استناد ا إتمان والتقلبات. التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل الخصم ومخاطر االئ

سجلت المجموعة   وبالتالي،  معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةأقل من القيمة الدفترية كما في تاريخ ال  هاسترداد
 .(4 )إيضاح جمعنخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة في بيان الدخل المرحلي المكثف الماال

 
 .ليس جوهريا 19-كوفيد فيروس غير المالية األخرى للمجموعة بسبب الموجوداتإن التأثير على 
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 )تتمة( 19-مستجدات فيروس كوفيد –إفصاحات إدارة المخاطر  13
 

 وانخفاض قيمة الموجودات المالية  المتوقعةخسائر االئتمان 
المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة من   19-كوفيد فيروس  ة عنتجيقن الناتعدم التطلبت عوامل  

ة ذات مستقبلي. وقد قامت المجموعة بتحديث المعلومات ال2020يونيو  30لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
 قامت لذلك،ة للدولة التي تعمل فيها المجموعة. نتيجالمتوقعة الصلة مثل معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

دينار كويتي لفترة الستة أشهر  1,582بمبلغ  مخصص خسائر االئتمان المتوقعةبشكل مالئم بتسجيل المجموعة 
الموجودات المالية ليس  ب فيما يتعلقالناتج مخصص خسائر االئتمان المتوقعة إن . 2020يونيو  30المنتهية في 

  .جوهري ا
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  المدرجة تقييم الموجودات المالية
معدل متوسط  طريقتي  باستخدام    األرباح أو الخسائرتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

فتراضات حول بعض اال. يتطلب التقييم من اإلدارة وضع السوقب مقارنةوالنموذج التدفقات النقدية المخصومة 
لى  استناد ا إومخاطر االئتمان والتقلبات.  الخصمومعدل  المتوقعةبما في ذلك التدفقات النقدية  النموذج،مدخالت 

لخسائر بشكل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو االمدرجة  تم اإلفصاح عن القيمة الدفترية للموجودات المالية    التقييم،
 .في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الئمم
 




