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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

   .بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.عشركة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تقرير حول 
 

 مقدمة
 بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع.المجمع المرفق لشركة    فثكالم  يلحالمالي المر  لقد قمنا بمراجعة بيان المركز

و األم"(  إليه  شركاتها)"الشركة  )يشار  بـالتابعة  معاً  في  "المجموعة"(،    ا    الشامل الدخل    اتانوبي  2022  مارس  31كما 

الملكية    التغيراتو حقوق  النقدية  في  بذلك   أشهر  ثالثةالة  رتفلبه    ةتعلقالم  ةالمجمع  ةالمكثف  ةالمرحليوالتدفقات  المنتهية 

المكثفة    التاريخ. المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد هذه  المسؤولة عن  الشركة األم هي  إدارة  وفقاً ها  مجمعة وعرضل اإن 

المحاس الماليالتق" :  34الدولي    ةبلمعيار  ن  ."المرحلي  رير  التعبير عن  ا  راجعتناة م تيجإن مسؤوليتنا هي  لمعلومات  لهذه 

  المجمعة. مرحلية المكثفةية اللامال
 

 نطاق المراجعة
الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المعلومات"  2410لقد  المنلحالمر  المالية  مراجعة  قبل  ية  من  الحسابافذة   ت مراقب 

الما  "للمنشأة  مستقللا المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  توجيمرحلية  ال  ليةالمتعلق  االستفسفي  بصفة اراه  ت 

المو  رئيسية المسإلى  األخرى  ظفين  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  ؤولين 

ا  كننم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمالذي يت  قيالتدق  اقطن  ن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير منإ  للمراجعة.

يتعلق  مور الهامعلم بكافة األ  ىلد بأننا على تأكيلحصول عا ة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً 

 بالتدقيق. 
 

 النتيجة 
  معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة عتقاد بأن الاليستوجب ا  الم يرد إلى علمنا م  فإنه  استناداً إلى مراجعتنا،

 .34حاسبة الدولي لمعيار الموفقاً ية، الماد جميع النواحيدادها، من لم يتم إع
 

 خرى األ تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

إلى  باإل مراجعتنا،  لذضافة  إلى  واستناداً  الماليةك،  المعلومات  في    فإن  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية 

مخالفات لقانون الشركات    ةأيوجود  لى علمنا  لمنا واعتقادنا، لم يرد إعإليه    حسبما وصلو   الدفاتر المحاسبية للشركة األم.

له  لالحاوالتعديالت    2016لسنة    1رقم   الالحقة  لتنفيذيةا   تهوالئحقة  التأسيسلها  والتعديالت  لعقد  أو  األساسي   ،  وللنظام 

  اً تأثير على وجه قد يكون له    2022  مارس  31نتهية في  الم  أشهر  ثالثةالللشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة  

 ً  على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  ماديا
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 مكثفة المجمعةمعلومات المالية المرحلية الالتقرير المراجعة حول 

  دارةاإلالسادة أعضاء مجلس  إلى حضرات

 )تتمة(  المالية ش.م.ك.ع.ألوراق لبورصة الكويت شركة 
 

 ( تتمة) خرىاأل لمتطلبات القانونية والرقابيةال وتقرير ح

أيضاً   إليه علمنا واعتو  مراجعتنا،خالل  أنه  نبين  إ  مل  ،قادناحسبما وصل  أية مخالفات  لىيرد  ألحكام   يةماد  علمنا وجود 

  مارس  31  يف  ةنتهيالم  أشهر  ثالثةالفترة  خالل    تعلقة بهم ال  يماتوالتعلق المال  اسوأهيئة  بشأن    2010لسنة    7القانون رقم  

ً يماد اً تأثيرعلى وجه قد يكون له  2022  نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ىلع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادر لجبدر عادل العبدا

 فئة أ  207قم سجل مراقبي الحسابات ر

 إرنست ويونغ  

 هم االعيبان والعصيمي وشرك
 

 2022 أبريل 28
 

 لكويت ا
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  األخرىاألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة بيان 

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

    2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

    اإليرادات 

 1,702,741 1,929,193  رسوم اشتراكات

 1,766,260 3,045,066  حصة في عمولة التداول 

 755,601 924,353  عمليات المقاصة

 714,062 685,774  خدمات سجل المساهمين

 705,881 952,680  خدمات اإليداع المركزي 

 577,495 693,399  التسويةعمليات 

 رسوم متنوعة  

 

559,192 512,124 

 39,515     - 4 رد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  

─────── ─────── 

  

8,789,657 6,773,679 

  

─────── ─────── 

    المصروفات 

 (2,027,652) (1,427,963)  تكاليف موظفين 

 (667,257) (696,723)  مصروفات عمومية وإدارية

 (223,079) (217,972)  استهالك وإطفاء 

 (43,770) (131,743) 4 مخصص خسائر االئتمان المتوقعةتحميل 

  

─────── ─────── 

  

(2,474,401) (2,961,758) 

  ─────── ─────── 

 3,811,921 6,315,256  ربح التشغيل 

  ─────── ─────── 
    

 58,932 24,531  صافي إيرادات استثمار 

 208,446 286,595  إيرادات فوائد 

 212,405 139,577  إيرادات تأجير

 25,390 10,963  إيرادات أخرى 

 (11,382) (10,766)  مصروف فائدة لمطلوبات تأجير 

  

─────── ─────── 

 4,305,712 6,766,156    الضرائبالربح قبل 

 الضرائب  
 

(228,068) (110,322) 

  

─────── ─────── 

 4,195,390 6,538,088  ربح الفترة   

  

═══════ ═══════ 
    

     -     -  إيرادات شاملة أخرى للفترة

  

─────── ─────── 

 4,195,390 6,538,088  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  

═══════ ═══════ 

 الخاص بـ: 
 

  

 مساهمي الشركة األم
 

5,245,503 3,264,861 

 الحصص غير المسيطرة
 

1,292,585 930,529 

  

─────── ─────── 

  6,538,088 4,195,390 

  

═══════ ═══════ 

 فلس   16.26 فلس   26.13 3 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  ربحية

  

═══════ ═══════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 
 رأس
 المال 

 احتياطي 

 إجباري
 احتياطي 
 اختياري

القيمة   احتياطي
 العادلة 

 أرباح
 مرحلة 

 اإلجمالي 
 الفرعي 

الحصص غير  
 المسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

         

 99,854,525 39,246,222 60,608,303 29,258,956 (188,808) 5,730,290 5,730,290 20,077,575 ( ة)مدقق  2022يناير  1كما في 

 6,538,088 1,292,585 5,245,503 5,245,503    -    -    -    - الفترة  ربح

    -    -    -    -    -    -    -    - شاملة أخرى للفترة إيرادات

 

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

 6,538,088 1,292,585 5,245,503 5,245,503    -    -    -    - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 (13,050,424)    - (13,050,424) (13,050,424)    -    -    -    - ( 8أرباح نقدية )إيضاح توزيعات 

 

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

 93,342,189 40,538,807 52,803,382 21,454,035 (188,808) 5,730,290 5,730,290 20,077,575 2022مارس  31في 

 

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

         

 90,734,472 37,930,399 52,804,073 24,723,061 (128,985) 4,066,211 4,066,211 20,077,575 ( ة)مدقق 2021يناير  1كما في 

 4,195,390 930,529 3,264,861 3,264,861    -    -    -    - الفترة  ربح

    -    -    -    -    -    -    -    - إيرادات شاملة أخرى للفترة 

 

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

 4,195,390 930,529 3,264,861 3,264,861    -    -    -    - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 (2,603,250) (2,603,250)    -    -    -    -    -    - توزيعات أرباح نقدية

 

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

 92,326,612 36,257,678 56,068,934 27,987,922 (128,985) 4,066,211 4,066,211 20,077,575 2021مارس  31في 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  ةبيان التدفقات النقدي

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 أشهر المنتهية في ثالثةال

   مارس 31
     2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات  
    أنشطة التشغيل 

 4,305,712 6,766,156    الضرائبالربح قبل 

    لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:   تتعديال
 149,649 135,341  استهالك ممتلكات ومعدات 

 52,973 55,663  استهالك موجودات حق االستخدام 
 20,457 26,968  إطفاء أصل غير ملموس 

 4,255 131,743 4 ، بالصافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 (208,446) (286,595)  إيرادات فوائد

 (58,932) (24,531)  صافي إيرادات استثمار
     - (4,200)  فروق تحويل عمالت أجنبية 

 11,382 10,766  مصروف فائدة لمطلوبات تأجير 
     - (365)  ربح من إلغاء اعتراف بمطلوبات تأجير

 (6,971)     -  إيجار امتيازإيرادات 
 263,618 116,642  الخدمة للموظفين مخصص مكافأة نهاية 

  
─────── ─────── 

  
6,927,588 4,533,697 

    س المال العامل:  أعلى ر التعديالت
 350,151 (560,787)  مدينون وموجودات أخرى 
 4,730,267 4,199,853  دائنون ومطلوبات أخرى 

  ─────── ─────── 

 9,614,115 10,566,654   التدفقات النقدية الناتجة من العمليات  
 (661,796) (10,388)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

  ─────── ─────── 
 8,952,319 10,556,266  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

  ─────── ─────── 
    أنشطة االستثمار 

 (222,292) (381,956)  شراء ممتلكات ومعدات  
 (16,806) (14,589)  ة غير ملموس لموجوداتإضافات 

 2,000,000     -  بالتكلفة المطفأة  مدرجة  دينمتحصالت من استرداد أدوات 
 (30,500,000) (6,400,000)  ودائع محددة األجل   إيداع

 29,484,240 16,275,836  سحب ودائع محددة األجل 
 58,932 10,063  صافي إيرادات استثمار مستلمة 

 208,446 197,091  إيرادات فوائد مستلمة  
  ─────── ─────── 

 1,012,520 9,686,445  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار   
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 
 (104,020) (26,516)  أصل المبلغ من مطلوبات التأجير  جزءسداد 

 (70,563) (35,550)  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم 
 (2,603,250)     -  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة 

  ─────── ─────── 
 (2,777,833) (62,066)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

  ─────── ─────── 
 7,187,006 20,180,645  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل 

 19,606,620 7,111,817  يناير 1كما في  والنقد المعادلالنقد 
  ─────── ─────── 

 26,793,626 27,292,462 7 مارس  31في والنقد المعادل كما النقد 
  ═══════ ═══════ 
    

  المكثف المرحلي المعامالت غير النقدية المستبعدة من بيان التدفقات النقدية  إن
    :هي كما يلي  المجمع

 (391,458) (42,466)  حق االستخدام  موجودات إضافات إلى 
 391,458 42,466  التأجير  مطلوباتإضافات إلى  

     - 29,269  مقابل موجودات حق االستخدام( إلغاء االعتراف بعقود التأجير )تم تسويته 
     - (29,269)  ( التأجير مطلوباتإلغاء االعتراف بعقود التأجير )تم تسويته مقابل 
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  المجموعةو الشركةمعلومات حول     1
 

المجمعة المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  بإصدار  التصريح  ش.م.ك.ع. ل  تم  المالية  لألوراق  الكويت  بورصة  شركة 

من    2022  مارس  31المنتهية في    أشهر  ثالثةاللفترة    "المجموعة"(  وشركاتها التابعة )يُشار إليها معا  بـ  )"الشركة األم"(

 .2022 أبريل 28قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية   2021ديسمبر    31تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في  

توزيعات األرباح المعلن عنها والمسددة من قبل المجموعة للسنة    8اإليضاح    يبين.  2022  مارس   24السنوية المنعقد بتاريخ  

 المنتهية بذلك التاريخ.  
 

يقع المكتب الرئيسي    .تم تأسيسها ومقرها في الكويت ويتم تداول أسهمها علنا  عامة  شركة مساهمة كويتية  هي    األمالشركة  

 .الكويت 15461 الصفاة 1027 .ص.ب  ،، شرق، الكويتمبنى بورصة الكويتالمسجل للشركة األم في 
 

 المال وفيما يلي أغراضها األساسية: قتخضع الشركة األم لرقابة هيئة أسوا
 

 لتنظيم التعامل بأوامر أو تشغيل أو المساهمة في تأسيس أو تشغيل البورصة    تأسيسعمل كبورصة لألوراق المالية، أو  ال  

اق أسواق األورالمعتادة التي تمارسها    المهامالشراء والبيع لألوراق المالية واتباع إجراءات محددة تتعلق بالتداول وأداء  

 . تقديم خدمات تصميم وتطوير ومعالجة البيانات اإللكترونية المتعلقة بمجال تشغيل أسواق األوراق المالية. المالية

  أسواق األوراق الماليةتقديم حلول التصميم والتطوير وتكنولوجيا المعلومات في مجال وأنشطة . 

  المالية وأسواق األوراق الماليةمجاالت األوراق تقديم خدمات الدعم لصالح الغير في . 

   المتعلقة بنشاط الخدمات االستشارية  الماليةتقديم  السارية على أعضائه   أسواق األوراق  إعداد دراسات  ، وواألنظمة 

 .أسواق األوراق الماليةالجدوى االقتصادية في مجال 

 ضمننواعها وأشكالها القانونية  التأسيس والمشاركة في تأسيس الشركات داخل وخارج دولة الكويت على اختالف أ 

 نطاق أهداف الشركة. 

 .تملك األوراق المالية في الشركات التي تعمل في مجال البورصة أو نشاط األوراق المالية 

 في أو تتعاون أو تساهم أو تشارك بأي شكل من األشكال في أسواق مالية أخرى أو    أن يكون لها مصلحةللشركة    يجوز

في أي نوع من األعمال أو األنشطة أو األنشطة المماثلة أو تلك التي قد تدعم الشركة في تحقيق شركات أو كيانات تعمل  

 أغراضها داخل أو خارج دولة الكويت وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها. 

 ة الحكومية  يجوز للشركة استغالل الفوائض المالية المتاحة من خالل االستثمار في الودائع المصرفية أو األوراق المالي

 القيام بأي أنواع أخرى من االستثمارات داخل أو خارج دولة الكويت. حق لشركةولداخل أو خارج دولة الكويت. 

 المال والقرارات الصادرة عن هيئةوال  ةأي أغراض أخرى تتعلق بالبورص  منصوص عليها في قانون هيئة أسواق 

 . أسواق المال
 

 .األعمال المذكورة أعاله في دولة الكويت أو خارجهايجوز للشركة األم تنفيذ 
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 )تتمة( المجموعةو الشركةمعلومات حول     1
 

 :للمجموعة ما يليالمالية المرحلية المكثفة المجمعة  تتضمن المعلومات
 

 ة الرئيسي ةنشطاأل % حصة الملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة 

  )مدققة(  

  مارس  31 ديسمبر 31 مارس 31  

  2022 2021 2021  

      : مباشرمحتفظ بها بشكل 

شركة بورصة الكويت لألعمال االقتصادية 

 %100 %100 %100 الكويت  م.م. .وخدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات ذ

االستشارات اإلدارية  

واالقتصادية 

 وتكنولوجيا المعلومات 

 %50 %50 %50 الكويت  للمقاصة ش.م.ك. )مقفلة(  يةشركة الكويتال

تقديم خدمات المقاصة  

 والتسوية واإليداع 
      

محتفظ بها من خالل شركة الكويت للمقاصة  
      :.ش.م.ك

الشركة الكويتية العالمية ألمانة الحفظ ش.م.ك. 

 الكويت  )مقفلة( 

 

100% 
100% 99.25% 

تقديم خدمات أمين 

 الحفظ 

)مقفلة(  ش.م.ك.  تقاصلل يةشركة الكويتال

]المعروفة سابق ا باسم الشركة الكويتية العالمية  

 الكويت  ش.م.ك. )مقفلة([  تقاصوال ةللتسوي

 

 

 

 

100% 100% 99.25% 

إجراء المقاصة  

والتسوية بين عمليات  

 تداول األوراق المالية 

. كش.م. لإليداع المركزي يةشركة الكويتال

  شركة الكويتيةال)مقفلة( ]المعروفة سابق ا باسم 

ش.م.ك.  العالمية لخدمات إيداع األوراق المالية

 الكويت  )مقفلة([ 

 

 

 

 

100% 100% 99.25% 

تقديم خدمات اإليداع  

المركزي واالدخار 

 .ونقل الملكية
 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية  فيوالتغيرات  أساس اإلعداد 2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

المكثفة المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  في    ثالثةللالمجمعة    تم  المنتهية  المحاسبة  2022  مارس  31أشهر  لمعيار   وفقا  

 . "التقرير المالي المرحلي" 34الدولي 
 

 الرئيسية للمجموعة.تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويت والذي يمثل أيضا  العملة 
 

.  مواصلة عملياتها على أساس مبدأ االستمراريةأساس    علىالمرحلية المكثفة المجمعة  المالية    البياناتبإعداد  قامت المجموعة  

يوجد توقع   أنه وترى اإلدارة  حول هذا االفتراض.    قد تثير شكا  جوهريا    مادي  ترى اإلدارة أنه ال توجد حاالت عدم تيقن

 شهر   12  وليس أقل منلالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور    موارد كافيةمعقول بأن  المجموعة لديها  

 اعتبارا  من نهاية فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
  

 المجمعة   البيانات الماليةواإلفصاحات الالزمة إلعداد  المالية المرحلية المكثفة المجمعة كافة المعلومات    المعلوماتال تتضمن  

 .  2021ديسمبر  31 في كما ، ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة السنوية
 

تم إعادة تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ال يوجد تأثير إلعادة التصنيف هذه على حقوق  

 .المعروضةالملكية واألرباح المسجلة سابق ا للفترة المنتهية بذلك التاريخ. تم إجراء إعادة التصنيف لتحسين جودة المعلومات  
 

 المجموعة قبل فسيرات والتعديالت المطبقة منالمعايير الجديدة والت 2.2
 

في إعداد البيانات   المتبعةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك    المطبقةإن السياسات المحاسبية  

، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعة  المالية المجمعة السنوية

 ولكن لم يسر بعد.    صدرلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل . 2022يناير  1في 
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 للمجموعة )تتمة( السياسات المحاسبية والتغيرات في أساس اإلعداد  2
 

 )تتمة( المجموعة قبل والتعديالت المطبقة منالمعايير الجديدة والتفسيرات  2.2
 

إال أنه ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية   2022تسري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة  

 المكثفة المجمعة للمجموعة.
 

 37الدولي تعديالت على معيار المحاسبة  -تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 

العقد المثقل بااللتزامات هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها  

 نظرا  اللتزامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد بالمزايا االقتصادية التي من المتوقع استالمها بموجب العقد.  
 

التكاليف التي تتعلق تحدد   التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد مجحفا  أو محققا  للخسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين 

مباشرة بعقد لتوفير البضائع أو الخدمات التي تتضمن كال  من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد 

رتبطة مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل المثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد  المباشرة( وتخصيص التكاليف الم

وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها  

 صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
 

المجموعة   فترة  طبقت  بداية  في  التزاماتها  تِف بجميع  لم  التي  العقود  المكثفة التعديالت على  المرحلية  المالية  المعلومات 

 .المجمعة
 

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تحدد المجموعة أي عقود  

حيث إن التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقود والتي تمثلت في تكاليف الوفاء بتلك العقود شملت فقط    كعقود مجحفة

 . التكاليف التزايدية المتعلقة مباشرة  بالعقود
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 
رجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية  التعديالت اإلشارة الم  تستبدل

 دون تغيير متطلباتها بشكل كبير.  2018إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس 
 

لتجنب إصدار األرباح أو   "دمج األعمال"  3تضيف التعديالت استثناء  إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  
معيار   نطاق  ستتحقق ضمن  التي  المحتملة  والمطلوبات  االلتزامات  عن  تنشأ  والتي  الثاني"  "اليوم  في  المحتملة  الخسائر 

الدولي   المحتملةالمخصصات والمطلو  37المحاسبة  المحتملة والموجودات  الدولية   بات  المعايير  أو تفسير لجنة تفسيرات 
، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار الضرائب: 21للتقارير المالية 
، على التوالي، بدال  من اإلطار المفاهيمي، 21لمالية أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير ا  37المحاسبة الدولي 

ا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية   لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة. تضيف التعديالت أيض 
 المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ الحيازة. الموجوداتلتوضيح أن  3
 

التعدي المالية  تضيف  للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  فقرة جديدة  ا  أيض  أن    3الت  المحتملة غير مؤهلة    الموجوداتلتوضيح 
 لالعتراف بها في تاريخ االستحواذ.

 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات  
 والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. محتملة 

 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
ت، أي متحصالت من بيع  يحظر التعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدا

ا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها   األصناف المنتجة أثناء الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادر 

 اإلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في األرباح أو الخسائر. 
 

يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات لبنود لم  

 منتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة.
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 للمجموعة )تتمة( السياسات المحاسبية والتغيرات في أساس اإلعداد  2
 

 )تتمة( المجموعة قبل المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من 2.2
 

قيام الشركة التابعة بالتطبيق ألول    –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة    1المعيار الدولي للتقارير المالية  
 مرة

)أ( من المعيار الدولي للتقارير    16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  
بقياس فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة للشركة األم    1المالية  

الشركة األم إلى استخدام المعيار الدولي للتقارير المالية في حالة عدم إدراج أي تعديالت مرتبطة  استناداً إلى تاريخ انتقال 
بإجراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيرات دمج األعمال التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعة. يسري هذا  

)أ( من    16لتي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  التعديل أيضاً على الشركة الزميلة أو شركة المحاصة ا
 .1المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث إنها لم تقم بتطبيق المعايير  
 الدولية للتقارير المالية ألول مرة.

 
المالية  المعيار   للتقارير  المالية    9الدولي  "نسبة    –األدوات  اختبار  ضمن  االعتراف  10الرسوم  إلغاء  حالة  في   "%

 بالمطلوبات المالية

يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام 

عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو   المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية

المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملة  على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  عن 

 .األدوات المالية: االعتراف والقياس 39لدولي الطرف األخر. ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة ا
 

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك تعديالت على 

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 قياسات القيمة العادلةالضرائب ضمن  –الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 
رقم   بالفقرة  سابقا   المفروضة  المتطلبات  التعديل  الدولي    22يستبعد  المحاسبة  معيار  باستبعاد    41من  المنشآت  قيام  بشأن 

 .  41التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 

المجموعة لم   لدى  يكن  لم  حيث  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  تأثير  التعديالت  لهذه    يكن 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.كما في تاريخ  41مندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  موجودات 

 

 ربحية السهم األساسية والمخففة 3
 

الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم    الفترةة السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح  تحتسب ربحي

القائمة خالل   على    .الفترةالعادية  األم  للشركة  العادية  األسهم  مساهمي  ربح  بقسمة  المخففة  األسهم  ربحية  احتساب  ويتم 

القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

لتحويل كافة األسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية. أخذا في االعتبار عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية  

 األسهم األساسية والمخففة متماثلة.
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 
2022 

 دينار كويتي
2021 

   دينار كويتي
   

 3,264,861 5,245,503 ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي( 

 ─────── ─────── 

 200,775,750 200,775,750 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )عدد األسهم(

 ─────── ─────── 

  16.26 26.13 )فلس(  السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم ربحية 
 ═══════ ═══════ 
 

 * يأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم في الحسبان متوسط التأثير المرجح للتغيرات في أسهم الخزينة خالل الفترة. 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة )تتمة(  3
 

بين تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة   أو أسهم عادية محتملة  أسهم عادية  تتضمن  أخرى  معامالت لم يتم إجراء أي  

 المجمعة وتاريخ التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  
 

   مدينون وموجودات أخرى  4

  
 مارس 31

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 2,755,736 2,547,698 2,832,634 مدينون تجاريون، باإلجمالي 

ا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   (921,712) (957,364) (1,089,107) ناقص 
 ─────── ─────── ─────── 

 1,834,024 1,590,334 1,743,527 مدينون تجاريون، بالصافي 

 187,500 925,096 1,084,996 (10مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 961,409 513,009 803,827 تأمينات مستردة ودفعات مقدما  ومدفوعات مقدما  

 433,148 157,853 86,958 *مدينون أخرون
 ─────── ─────── ─────── 

 3,719,308 3,186,292 3,416,081 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 1,158,086 482,143 486,096 غير متداولة

 2,257,995 2,704,149 3,233,212 متداولة

 

─────── ─────── ─────── 

 

3,719,308 3,186,292 3,416,081 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

  20,386:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  78خرى لدى أطراف ذات عالقة بمبلغ  األمدينة  الذمم  الأرصدة  يتم االحتفاظ ب*  

 (.10دينار كويتي( )إيضاح   35,367: 2021مارس  31دينار كويتي و
 

 لمدينين التجاريين:فيما يلي الحركة في مخصص ا

  

 مارس 31
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
 

   

 917,457 917,457 957,364 يناير 1كما في 

 أو األرباح بيانمخصص خسائر االئتمان المتوقعة المدرج في 
 43,770 227,543 131,743 المرحلي المكثف المجمع  الخسائر

 (39,515) (187,636)    - رد مبالغ غير مستخدمة  

 

───────── ───────── ───────── 

 921,712 957,364 1,089,107 نهاية الفترة/السنةكما في 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  وات أد        5

  
 مارس 31

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 2,900,000 2,109,000 2,113,200 المطفأةأداة دين مدرجة بالتكلفة 

ا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة       - (16,084) (16,084) ناقص 

 ───────── ───────── ───────── 

 2,900,000 2,092,916 2,097,116 ، بالصافي أداة دين مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

    

 1,900,000 2,092,916 2,097,116 متداولةغير 

 1,000,000     -     - متداولة

 

───────── ───────── ───────── 

 

2,097,116 2,092,916 2,900,000 

 

═════════ ═════════ ═════════ 
 



 التابعة شركاتهابورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. و شركة
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول 

  2022مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(دين مدرجة بالتكلفة المطفأة وات أد        5
 

 :أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةفيما يلي الحركة في مخصص 
 

  

 مارس 31
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
 

   

    -    - 16,084 يناير   1كما في 

 أو األرباح بيانمخصص خسائر االئتمان المتوقعة المدرج في 
     - 16,084    - المرحلي المكثف المجمع  الخسائر

 

───────── ───────── ───────── 

     - 16,084 16,084 نهاية الفترة/السنةكما في 

 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة استثمار المجموعة في السندات الصادرة محلي ا والتي تحمل معدل فائدة فعلي    أدواتتمثل  

نسبته   سنوي ا  5.75إلى  %  4من  تتراوح  إلى  %  4.75:  2021  مارس  31و  %5.75إلى  %  4  :2021ديسمبر    31)% 

   .لمدة غير محددة ةسن 2وتستحق خالل فترة تتراوح من ( 6.5%
 

 ودائع محددة األجل  6
 

لدى   الودائع محددة األجل  إيداع  فائدة فعلي تتراوح نسبته    بنك محليتم  الكويتي وتحمل معدل  إلى 1.75  منبالدينار   %

(  % 2.125  إلى  %1.96:  2021  مارس  31% و2.30% إلى  1.55:  2021ديسمبر    31)  2022  مارس  31  كما في%  2.32
ألجل محتفظ بها لدى أطراف ذات عالقة  محددة ابعض الودائع    وتستحق خالل اثني عشر شهرا من تاريخ اإليداع.سنوي ا  

دينار   3,427,988: 2021مارس  31دينار كويتي و  5,200,000: 2021ديسمبر  31دينار كويتي ) 5,100,000بمبلغ 

 (. 10كويتي( )إيضاح 
 

 النقد والنقد المعادل   7

  

 مارس 31
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
 

   

 16,009,399 6,013,631 22,333,455 لدى البنوكأرصدة 

 6,941 1,188 5,249 أرصدة نقدية

 13,380,288 3,700,000 7,556,760 ودائع قصيرة األجل*

 

────────── ────────── ────────── 

 29,396,628 9,714,819 29,895,464 النقد والودائع قصيرة األجل

ا: نقد محتجز**   (2,600,000) (2,600,000) (2,600,000) ناقص 

ا: خسائر االئتمان المتوقعة   (3,002) (3,002) (3,002) ناقص 

 

────────── ────────── ────────── 

 26,793,626 7,111,817 27,292,462 النقد والنقد المعادل 

 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

الودائع قصيرة األجل لفترات مختلفة تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع، اعتماد ا على المتطلبات النقدية   إيداعيتم    *  

 الفورية للمجموعة، وتكسب فائدة بمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة. 
 

هيئة أسواق  قبل  من    المنصوص عليهإن النقد المحتجز يمثل رصيد مودع في بنك محلي وفق ا لسياسة ضمان المقاصة المالية   **

 المقدم   الضمان المالي  استنفادالمال الستخدامه في تغطية اإلخفاقات الناتجة عن تداول عمالء الوسيط أو عمالء األمين، بعد  

 ليست هذه المبالغ متاحة للعمليات اليومية.ن(. هؤالء العمالء )الوسيط واألمي ىإل
 

 2022مارس    31كما في    دينار كويتي  1,000لدى أطراف ذات عالقة بمبلغ    والمحتفظ به  البنوك  لدى  نقدبعض الوجد  ي 

 (.10( )إيضاح دينار كويتي 1,000: 2021 مارس  31ودينار كويتي  2,162: 2021ديسمبر  31)
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 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول 
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 معلنة ومدفوعة توزيعات أرباح 8
 

للسهم    فلس  65على توزيع أرباح نقدية بقيمة    السنوية، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية  2022مارس    24في  

دينار كويتي للسنة المنتهية في   13,050,424بمبلغ إجمالي    السنويةالمساهمين المسجلين في تاريخ الجمعية العمومية    إلى

، تم المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة . وقد تم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام في تاريخ  2021ديسمبر    31

 .2022أبريل   10الدفع في 

 

  فلس للسهم   40، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية على توزيع أرباح نقدية بقيمة  2021  أبريل  1في  

ديسمبر   31دينار كويتي للسنة المنتهية في    8,031,030بمبلغ  على المساهمين المسجلين في تاريخ الجمعية العمومية السنوية  

 وتم سدادها الحقا .  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كالتزام. تم تسجيل توزيعات األرباح في 2020
 

 دائنون ومطلوبات أخرى   9

  
 مارس 31

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 5,862,049 1,441,259 7,194,476 إيرادات غير مكتسبة 

 849,854 748,783 440,871 تجاريون دائنون 

 2,506,440 3,452,760 2,318,699 مصروفات مستحقة 

 468,544 313,274 410,642 عمولة مستحقة إلى هيئة أسواق المال

 1,090,545 764,614 801,454 إجازات موظفين مستحقة  مكافأة

 544,342 837,344 13,852,218 توزيعات أرباح مستحقة 

 802,016 623,897 606,366 أخرون دائنون 
 ────────── ────────── ────────── 

 25,624,726 8,181,931 12,123,790 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

عالقة   ذات  مستحقة ألطراف  مبالغ  األخرى  والمطلوبات  الدائنة  الذمم  )  511,085بقيمة  مدرج ضمن  كويتي    31دينار 

 (.10دينار كويتي( )إيضاح  641,356: 2021مارس   31دينار كويتي و  20,449: 2021ديسمبر 
 

 ذات عالقة  إفصاحات األطراف 10
 

وموظفي    ة الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارةالمساهمين الرئيسيين والشركأي      أطراف ذات عالقةتلك المعامالت مع  تمثل  

يتم اعتماد  تأثيرا  ملموسا .    أويمارسون عليها سيطرة  مشتركة     أوعليها    وناإلدارة العليا بالمجموعة والشركات التي يسيطر

 . األممن قبل إدارة الشركة  سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت
 

  31   المنتهية في اشهر ثالثةاليوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات عالقة خالل 

  مارس  31و  2021ديسمبر    31و  2022  مارس  31واألرصدة لدى األطراف ذات عالقة كما في    2021و  2022  مارس

2021. 

 
مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة     

 

 المساهمون

 الرئيسيين

أطراف أخرى  
 2021 2022 ذات عالقة  

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:

 192,993 166,189 103,689 62,500 اشتراكاترسوم 

 312 310 310     - وإداريةمصروفات عمومية 

 3,375 5,308 2,933 2,375 رسوم متنوعة 

 11,229 28,039 28,039     - إيرادات فوائد 

 2,375 2,375 2,375     - إيرادات تأجير
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 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول 
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 )تتمة( ذات عالقة  إفصاحات األطراف 10

 

المساهمين  
 الرئيسيين

أطراف أخرى ذات  
2022 مارس 31 عالقة    

 )مدققة(
ديسمبر  31

2021مارس  31 2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

المرحلي   المركز المالي بيان  
      المكثف المجمع:

ذات  أطراف  من  مستحقة  مبالغ 

 187,500 925,096 1,084,996 1,084,996     - (4عالقة )إيضاح 

مدينون وموجودات أخرى )إيضاح 

4) -     78 78 20,386 35,367 

 3,427,988 5,200,000 5,100,000 5,100,000     - ( 6ودائع محددة األجل )إيضاح 

 1,000 2,162 1,000 1,000     - (7النقد والنقد المعادل )إيضاح 

)إيضاح  أخرى  ومطلوبات  دائنون 

9) 192,959 318,126 511,085 20,449 641,356 

 - - 6,638,111 122,695 6,515,416 توزيعات أرباح مستحقة  
 

 ومجلس اإلدارة موظفي اإلدارة العليا مكافأة
العليا   األعضاء في اإلدارة الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه  مجلس اإلدارة و  يتضمن موظفو اإلدارة 

 المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كان كما يلي:واألرصدة القائمة ومراقبة أنشطة المجموعة. إن إجمالي قيمة المعامالت 
 

 الرصيد القائم كما في    أشهر المنتهية في  ثالثةللقيم المعامالت  

 
  مارس 31

2022 
   مارس 31

2021  
 مارس 31

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
       

رواتب ومزايا أخرى قصيرة 

 141,727 22,126 155,997  111,594 409,147 األجل 

مكافأة نهاية الخدمة  

 85,624 115,784 127,548  9,055 12,379 للموظفين 

 176,000 176,000 176,000      -     - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

مكافأة اللجنة المنبثقة عن 

 32,000 32,000 32,000      -     - مجلس اإلدارة 

 ─────── ─────── 
 

─────── ─────── ─────── 

 421,526 120,649  491,545 345,910 435,351 

 

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

  31دينار كويتي عن السنة المنتهية في    176,000عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  ألمكافأة  بمجلس إدارة الشركة األم    أوصى

من قبل مساهمي الشركة    هذه التوصيةدينار كويتي(. تمت الموافقة على    176,000:  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر  

 .2022مارس  24األم في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 
 

 معلومات القطاعات    11
 

ل التشغيل  اليتم تحديد قطاعات  والتي يتم    اتالقرار  متخذيالتقارير التي تمت مراجعتها من قبل    استناد ا إلىمجموعة  دى 

 هذه القطاعات وحدات عمل إستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة. تدار تمثل  قرارات اإلستراتيجية.تخاذ الاستخدامها ال

ا ألنبشكل منفصل  القطاعات  .مختلفة واستراتيجيات التسويق لهذه القطاعات فئة العمالءوطبيعة المنتجات والخدمات  نظر 
 

 ناتجةاإليرادات من العمالء الخارجيين وال  جمعفي بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف الم  المسجلةتمثل إيرادات التشغيل  

 .في دولة الكويت
 

المتعلقة   المجموعة بشكل أساسي في األنشطة  الكويت. تراقب اإلدارة نتائج سوق  تشغيل  بتعمل  المالية في دولة  األوراق 

التشغيل لقطاعات  ت  لديها   التشغيل  بشأن  قرارات  اتخاذ  لغرض  منفصل  أداء   وزيعبشكل  تقييم  يتم  األداء.  وتقييم  الموارد 

 ارات. العائد على االستثمات استناد ا إلى القطاع
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 )تتمة( معلومات القطاعات  11
 

 تعرض الجداول التالية معلومات تتعلق بأنشطة قطاعات المجموعة: 
 

 2021مارس  31كما في وللفترة المنتهية في   2022مارس  31كما في وللفترة المنتهية في  

   

تبادل األوراق  
  اإلجمالي  مقاصة ال المالية 

تبادل األوراق  
 اإلجمالي  مقاصة ال المالية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
        

 6,734,164 3,008,198 3,725,966  8,789,657 3,465,788 5,323,869 تشغيليةإيرادات 

 505,173 267,604 237,569  461,666 264,539 197,127 إيرادات غير تشغيلية 

 (2,893,756) (1,385,139) (1,508,617)  (2,422,480) (1,088,541) (1,333,939) تشغيلية مصروفات

مصروفات غير 

 (150,191) (29,330) (120,861)  (290,755) (53,284) (237,471) تشغيلية  

 

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

 4,195,390 1,861,333 2,334,057  6,538,088 2,588,502 3,949,586 القطاعات  نتائج

 

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

 110,416,301 47,909,358 62,506,943  121,403,094 52,896,805 68,506,289 موجودات القطاعات 

 

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

 18,089,689 7,289,786 10,799,903  28,060,905 3,519,448 24,541,457 القطاعات مطلوبات 

 

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

 قياس القيمة العادلة   12
 

السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق    هيإن القيمة العادلة  

 في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام:  
 

   في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
   .في ظل غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام 

 

 يجب أن تتمكن الشركة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. 
 

التي من المحتمل ان يستخدمها المشاركون في السوق عند يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات  

 تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصلحتهم االقتصادية المثلى. 
 

ألصل  يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج مزايا اقتصادية من خالل استخدام ا

بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل  

 له. مستوى 
 

العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام  القيمة  لقياس  بيانات كافية  لها  يتوفر  للظروف  تقييم مالئمة  المجموعة أساليب  تستخدم 

 الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. للمدخالت الملحوظة ذات 
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، استنادا  إلى    األدوات الماليةتصنف كافة  

 كما يلي:   أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل
 

  لة.: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماث1المستوى 

   أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة  2المستوى :   

 ملحوظ ا بشكل مباشر أو غير مباشر.

   أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة  3المستوى :        

 لة ملحوظ ا. العاد
 

الم للموجودات والمطلوبات  العادلة  ة  سجلبالنسبة  قد   ما  المجموعةعلى اساس متكرر، تحدد  بالقيمة  التحويالت  إذا كانت 

حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية  

 . مرحلية مكثفة مجمعة مالية معلوماتلقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 
 

 



 التابعة شركاتهابورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. و شركة
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول 

  2022مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  12
 

 )تتمة(  الهرمي للقيمة العادلةالجدول 
بفترة   العادلة مقارنة  القيمة  قياس  لغرض  المستخدمة  التقييم  تتغير طرق وأساليب  المكثفة لم  المرحلية  المالية  المعلومات 

 السابقة. المجمعة

 

 طرق وافتراضات التقييم 

 تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: 
 

 مدرجة بالتكلفة المطفأة  ومطلوبات ماليةموجودات 
  المعلوماتإن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية في تاريخ  

حيث إن معظم هذه األدوات ذات فترة استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور   المجمعة المرحلية المكثفة    المالية

 استنادا إلى الحركة في أسعار الفائدة بالسوق. 
 

 استثمارات في أسهم غير مدرجة
تستثمر المجموعة في شركات ذات أسهم خاصة غير مسعرة في سوق نشط. وال تحدث المعامالت في هذه االستثمارات على أساس  

)أقران(   المجموعة شركات عامة مقارنة  المراكز. تحدد  السوق ألغلبية هذه  قائمة على  تقييم  أساليب  المجموعة  منتظم. تستخدم 

المالي واالستراتيجية وتحتسب مضاعف مناسب للتداول لكل شركة مقارنة محددة. يتم خصم استنادا إلى القطاع، والحجم، والرفع  

مضاعف التداول لعدة اعتبارات منها ضعف السيولة وفروق الحجم بين الشركات المقارنة بناء على المعلومات والظروف الخاصة  

الصلة للشركة   العادلة. كما تصنف  بكل شركة. يطبق المضاعف المخصوم على قياس األرباح ذات  القيمة  المستثمر فيها لقياس 

 .  3المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

 3مطابقة قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 
بين بداية ونهاية فترة البيانات    3يوضح الجدول التالي مطابقة جميع الحركات في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى  

 المالية:  
 

 أسهم غير مسعرة  

  
 مارس 31

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 278,902 278,902 159,256 يناير   1كما في 

     - (119,646)     - أعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  

 ─────── ─────── ─────── 

 278,902 159,256 159,256  نهاية الفترة/السنةكما في 

 

═══════ ═══════ ═══════ 

 

، في ظروف معينة، باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن 3يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  

افتراضات غير مؤيدة بأسعار من معامالت السوق الحالية الملحوظة في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة.  

ا التقييم  المجموعة أساليب  المثال، في حالة غياب  تستخدم  المتاحة. على سبيل  السوق  لتي تعتمد على نوع األداة وبيانات 

السوق النشط، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز المالي للشركة المستثمر فيها ونتائجها وقائمة 

في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في   يةغير المواتو  المواتيةالمخاطر والعوامل األخرى. يتم تحديد التغيرات  

على   قيمة األدوات نتيجة لتغير مستويات المعايير غير الملحوظة، والتي يعتبر تقييمها أمرا  تقديريا . توصلت اإلدارة بناء  

في حالة حدوث تغير في   يكون جوهريا    ال  تقييمها إلى أن التأثير على األرباح أو الخسائر أو اإليرادات الشاملة األخرى قد

 %.  5بنسبة  3ضمن المستوى  المصنفةمتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 


