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 المجمعة المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية المراجعةتقرير 

 حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارةإلى 

 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع.
 

 مقدمة
التابعة  هاكاتشرو (""الشركة) كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع.المرفق لشركة  المجمع المكثف المرحلي المركز الماليبيان لقد راجعنا 

ً بـ ) المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به الدخل والدخل الشامل  يوبيان 2020يونيو  30كما في  ("المجموعة"يشار إليها معا

 ينفمكثالمرحليين الالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني  أشهرلفترتي الثالثة 

ت المالية ذه المعلوماعن إعداد ه ةلسؤوالم يه. إن إدارة الشركة أشهر المنتهية بذلك التاريخ الستةلفترة به  ينالمتعلق ينالمجمع

ليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه سؤو. إن م2المبين في إيضاح  اإلعدادالمجمعة وعرضها وفقاً ألساس  المكثفة المرحلية

  المجمعة. المكثفة ية المرحليةاللمت االمعلوما
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي  لقد قمنا بمراجعتنا  مستقلال مراقب الحساباتلمرحلية المنفذة من قبل مات المالية امراجعة المعلو" 2410وفقا

إلى الموظفين  رئيسيةبصفة ت رافساالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االست "للمجموعة

خرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األسؤوالم

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا نطاق كبير من م بكافة األمور على عل التدقيق الذي يتم وفقا

 الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.
 

 ةالنتيج
المجمعة المرفقة لم يتم  المكثفة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية

 .2المبين في إيضاح  اإلعدادإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً ألساس 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

 اتر المحاسبية دفال المجمعة متفقة مع ما هو وارد في  المكثفة اداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةإضافة إلى ذلك، واستن

والتعديالت  2016لسنة  1 رقملقانون الشركات  مخالفات ةيرد إلى علمنا وجود أي لم، ادنا. حسبما وصل إليه علمنا واعتقلشركةل

 يالمنتهية فأشهر  الستةخالل فترة  ،لنظام األساسي للشركةلعقد التأسيس ول أو ،والتعديالت الالحقة لها ئحته التنفيذيةوالالالحقة له 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 يونيو 30  أو مركزها المالي.  الشركةعلى نشاط  ا
 

 32ألحكام القانون رقم  مادية ا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفاتنبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادن

 ألحكام ، أوكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة بهبنك الفي شأن النقـد ووالتعديالت الالحقة له  1968لسنة 

 2020 يونيو 30 المنتهية في أشهر الستةفترة ل خال في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به 2010لسنة  7القانون رقم 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير  . ماليأو مركزها ال كة على نشاط الشر ا
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  )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان الدخل

 2020 يونيو 30في للفترة المنتهية 

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في الستة 

 يونيو 30

 إيضاحات 
2020 

 دينار كويتي
2019 
 يويتدينار ك

 2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

       اإليرادات

 8,675,668 8,267,112  3,919,567 2,739,977 9 عابات أتإيراد

ربح محقق من بيع موجودات مالية رة( )خسا

من خالل األرباح أو  مدرجة بالقيمة العادلة

 598,274 (841,539)  131,349 (276,496)  الخسائر 

موجودات مالية من  ققمح غير)خسارة( ربح  

من خالل األرباح أو  مدرجة بالقيمة العادلة

 667,148 (2,967,175)  622,712 805,045   الخسائر 

 1,195,755 (2,200,752)  496,074 83,786  شركات زميلة نتائج حصة في

صافي إيرادات بيع موجودات غير متداولة تم 

 114,028 136,536  114,028 4,939 11  لغرض البيعحيازتها حصريا  

ر من موجودات غي إيرادات توزيعات أرباح

     - 236,726      - 236,726  لبيعصريا  لغرض امتداولة تم حيازتها ح

 851,184 400,164  137,668 141,399  ات توزيعات أرباحإيراد

 735,864 510,326  380,461 257,518  إيرادات فوائد 

 (16,792) 121,226  (117,531) (82,980)  يةبنجت أمالتحويل عربح سارة( )خ

 - 434,590  - - 12 زميلةربح بيع شركة 

 471,180 430,109  242,873 200,257  إيرادات أخرى 

 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

  4,110,171 5,927,201  4,527,323 13,292,309 

 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

       توفامصرلا

 9,867,824 6,668,643  4,565,435 2,356,274  مصروفات عمومية وإدارية

 1,715,583 1,610,152  935,400 815,384  تكاليف تمويل 

قروض لمخصص خسائر ائتمان  تحميل (رد)

 (283,000) 16,738  (291,000) (5,665)  وسلف

 79,000 102,792  (91,500)  76,614  مخصص موجودات مالية (رد) تحميل

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  3,242,607 5,118,335  8,398,325 11,379,407 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,912,902 (3,871,002)  808,866 867,564  الفترة قبل الضرائب)خسارة(  ربح

 (51,273) -  (26,230) - 7 الضرائب 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,861,629 (3,871,002)  782,636 867,564  الفترةخسارة( ) ربح

 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       الخاص بـ:

 1,110,320 (3,886,869)  532,651 734,657  ركةالشمساهمي 

 751,309 15,867  249,985 132,907  الحصص غير المسيطرة

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  867,564 782,636  (3,871,002) 1,861,629 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

السهم األساسية والمخففة )خسارة( ربحية 

    فلس    4.68    فلس  (11.35)     فلس    2.24    فلس   2.15 8 الشركة الخاصة بمساهمي 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة كامكو لالستثمار ش
 

 
 

 .معةلمرحلية المكثفة المجية المن هذه المعلومات الما ا  زءكل جتش 17لى إ  1 رفقة منالمضاحات إن اإلي
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 )غير مدقق(الشامل المرحلي المكثف المجمع  دخللا بيان

 2020 يونيو 30في للفترة المنتهية 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في الستة 

 يونيو 30

 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي
 2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي

      

 1,861,629 (3,871,002)  782,636 867,564  الفترة)خسارة(  ربح
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      شاملة أخرى:  خسائر

قد يتم إعادة تصنيفها في فترات الحقة الى   ويتم أبنود 
      بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:

األخرى لشركات  ةاملالش (الخسائراألرباح )حصة في  

 (327) (76,143)       - 8,537  زميلة

 5,815 510,280  (61,159) (45,545) تحويل عمالت أجنبية  تتعديال
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (37,008) (61,159)  434,137 5,488 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

بيان الدخل المرحلي  لى يفها إدة تصنبنود لن يتم إعا
      مع:لمجالمكثف ا

مدرجة بالقيمة  دوات حقوق ملكيةأ ةرخسا صافي

 (2,634,815) (2,912,385)  (2,279,153) (993,259) العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
      

 (2,629,327) (2,478,248)  (2,340,312) (1,030,267) للفترةجمالي الخسائر الشاملة األخرى إ

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      

 (767,698) (6,349,250)  (1,557,676) (162,703)  الشاملة للفترة الخسائر إجمالي
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      

      الخاص بـ: 

 (1,160,018) (6,167,890)  (1,472,028) (306,364) الشركةمساهمي 

 392,320 (181,360)  (85,648) 143,661 رةمسيطص غير الحصال
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (162,703) (1,557,676)  (6,349,250) (767,698) 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 



 

 . وشركاتها التابعةم.ك.عشركة كامكو لالستثمار ش. 
 

 

 لمجمعة.ا المالية المرحلية المكثفةمن هذه المعلومات  ا  جزء كلتش 17إلى  1رفقة من إن اإليضاحات الم
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف  ملكيةلاحقوق بيان التغيرات في 

 2020 يونيو 30ي للفترة المنتهية ف
الشركة بمساهمي    ة ص الخا      

 

 

 

 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 أسهم  
 خزينة

احتياطي 
 إجباري 

ي ياطاحت
 اختياري

 احتياطي 
 أسهم خزينة

التغيرات  
 المتراكمة في 

 ة العادل القيمة 

 احتياطي تحويل 
 ةيأجنب عمالت

 أرباح 
 مرحلة

 اإلجمالي  
 الفرعي

 الحصص  
 غير المسيطرة 

 ع  مجمو
 ية حقوق الملك

 ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  يكويت رادين 

             

 60,802,653 4,391,033  56,411,620 12,589,660 569,340  (6,121,287)     -  325,190   5,726,409      - 9,089,045 34,233,263 2020يناير  1كما في 

 (3,871,002) 15,867 (3,886,869) (3,886,869)     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة ربح )خسارة( 

 (2,478,248) (197,227) (2,281,021)     - 466,064 (2,747,085)     -     -     -     -     -     - رى أخشاملة إيرادات  )خسائر( 

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

 (6,349,250) (181,360) (6,167,890) (3,886,869) 466,064 (2,747,085)     -     -     -     -     -     - شاملة للفترةاإليرادات ال)الخسائر( إجمالي 

تغيرات في ملكية شركة تابعة دون فقد 

 1,051 1,051     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 10السيطرة )إيضاح 

 (68,454) (68,454)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 10)إيضاح  ع شركات تابعةبي 

مدرجة  في أسهم  راتاستثما بيعنتيجة ل ي وحت 

ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  بالقيم

     -     -     - (104,606)     - 104,606     -     -     -     -     -     - ى األرباح المرحلة  األخرى إل

 (463,095) (463,095)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - توزيع إلى الحصص غير المسيطرة 

 (1,711,663)     - (1,711,663) (1,711,663)     -     -     -     -     -     -     -     - ( 13وزيعات أرباح )إيضاح ت 

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

 52,211,242 3,679,175 48,532,067 6,886,522 1,035,404 (8,763,766)     - 325,190 5,726,409     - 9,089,045 34,233,263 2020 يونيو 30كما في 

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

 59,718,345 24,027,968 35,690,377 769,206 582,415 (3,127,134) 1,383,134 1,008,953 12,450,271 (12,795,688) 9,089,045 26,330,175 2019يناير  1كما في 

 1,861,629 751,309 1,110,320 1,110,320     -     -     -     -     -     -     -     - الفترةربح 

 (2,629,327) (358,989) (2,270,338)     - 5,815 (2,276,153)     -     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى  ( رئ ساخ)

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

 (767,698) 392,320 (1,160,018) 1,110,320 5,815 (2,276,153)     -     -     -     -     -     - للفترة ملة شالات ا داري اإل)الخسائر( إجمالي 

ن فقد ة بدو تابع شركةالتغيرات في ملكية 

 14,081 14,081     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - السيطرة  

 1,249,882 1,249,882     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 10اح ضي ابعة )إت ة كرشحيازة 

سهم مدرجة  أثمارات في بيع است  نتيجةويل حت 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

     -     -     - 18,874     - (18,874)     -     -     -     -     -     - إلى األرباح المرحلة األخرى 

 (98,280) (98,280)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - مسيطرة توزيع إلى الحصص غير ال

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

 60,116,330 25,585,971 34,530,359 1,898,400 588,230 (5,422,161) 1,383,134 1,008,953 12,450,271 (12,795,688) 9,089,045 26,330,175 2019 يونيو 30 كما في

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

 



 ك.ع. وشركاتها التابعةش.م. ثماركو لالستمكا شركة
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 ق(مكثف المجمع )غير مدقال حليلمرا ديةلنقا تفقابيان التد
 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 المنتهية أشهر الستة
 يونيو 30 في

 
 اتإيضاح

2020 
 يتيدينار كو

2019 
 دينار كويتي

  التشغيلأنشطة 
   

 1,861,629 (3,871,002)  الفترة  ربح)خسارة( 

    تعديالت لـ:

يمة العادلة من  درجة بالقمية مال توجودام نمقة غير محق( ربح)خسارة 
 (667,148) 2,967,175  خالل األرباح أو الخسائر

 (1,195,755) 2,200,752  ةشركات زميلحصة في نتائج 

ولة تم حيازتها حصريا  لغرض ر متدادات غيبيع موجو من داتصافي إيرا
 (114,028) (136,536) 11 البيع

     - (434,590) 12 زميلةربح بيع شركة 

 (851,184) (636,890)  أرباحعات وزيت تاداريإ

 (735,864) (510,326)  إيرادات فوائد 

 16,792 (121,226)  جنبيةل عمالت أويتح ( خسارةربح)

 1,715,583 1,610,152  تكاليف تمويل

 349,850 246,848  الك تهاس

 171,200 171,200  إطفاء 

 (283,000) 16,738  مخصص قروض وسلفيل )رد( تحم

 79,000 102,792  وجودات مالية أخرىص ممخص

 453,591 504,638  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ──────────────────── ──────────────────── 

 
 2,109,725 800,666 

    : ومطلوبات التشغيل التغيرات في موجودات

 526,996 58,549  قروض وسلف  

 1,631,431 2,649,236  لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرا مةالقيب جةردم ةيلما موجودات 

     - 85,000  موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 (960,492) (45,984)  ى ات أخرموجود 

 (4,044,877) (3,024,245)  مطلوبات أخرى  
  ──────────────────── ──────────────────── 

 (2,046,276) 1,832,281  العمليات في( دمالمستخ) من جتنالاقد الن

 851,184 636,890  زيعات أرباح مستلمةتو

 (370,778) (125,562)  دفوعة دمة للموظفين مافأة نهاية الخمك
 

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

 (1,565,870) 2,343,609   يلغشالتأنشطة  )المستخدمة في( اتجة منلنا صافي التدفقات النقدية
 

 ──────────────── ──────────────── 

    أنشطة االستثمار  

الشاملة ل اإليرادات بالقيمة العادلة من خالمالية مدرجة موجودات  شراء
    - (260,310)   األخرى

بالقيمة العادلة من خالل مالية مدرجة موجودات بيع  متحصالت من
 6,011,044 306,261    ىرخاأل ملةاإليرادات الشا

 (17,315,064) (30,498,880)  البيعحيازة أصل غير متداول مصنف كمحتفظ به لغرض 

 16,812,501 18,063,368  البيع حتفظ به لغرضأصل غير متداول مصنف كممتحصالت من بيع 

     - 491,441 12 ميلةفي شركة زاستثمار  بيعصالت من متح

 40,148 -  ةميلشركة ز ير فامتثساية تصفصالت من متح

 (166,536) (12,711)  ممتلكات ومعدات شراء

 (6,743,000) 1,983,470  ودائع داع(سحب )إي فيصا

 85,426 601,858  يلة  من شركة زمتوزيعات أرباح مستلمة 

 735,864 487,924  إيرادات فوائد مستلمة 
 

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

 (539,617) (8,837,579)  أنشطة االستثمار المستخدمة فينقدية الدفقات لتي افاص

 
 ───────── ───────── 

 



 ك.ع. وشركاتها التابعةش.م. ثماركو لالستمكا شركة
 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة.الية من هذه المعلومات الم اتشكل جزء   17إلى  1ن ة مإن اإليضاحات المرفق
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 ق(ير مدقالمجمع )غ حلي المكثفالنقدية المربيان التدفقات 
 )تتمة( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 
 

 المنتهية أشهر الستة
 يونيو 30في 

 
 اتإيضاح

2020 
 يتيكو ردينا

2019 
 يتير كونادي

 
   

    التمويل أنشطة

 37,708,585 56,581,470  قروض مستغلة

 (33,798,102) (27,191,680)  قروض مسددة 

    - (1,552,888)  الشركةإلى مساهمي  وعةمدفت أرباح توزيعا

 (1,275,461) (1,661,592)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (98,280) (462,044)  رةسيطملار غيص ص لحإلى ا توزيع/توزيعات أرباح

    - (68,454)  توزيع إلى الحصص غير المسيطرة نتيجة بيع شركات تابعة

 (14,081)    -  مال إلى الحصص غير المسيطرةاسترداد رأس
 

 
 ───────── ───────── 

 2,522,661 25,644,812  ل الناتجة من أنشطة التموي صافي التدفقات النقدية
   ───────── ───────── 

 417,174 19,150,842  ادلعمد الفي النقد والنق الزيادةصافي 

 222,909 241,299  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 34,480,856 24,803,264  يناير 1النقد والنقد المعادل في 
 

 
 ───────── ───────── 

 35,120,939 44,195,405 3 يونيو 30معادل في لا دقالنقد والن
  ═════════ ═════════ 
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 التأسيس واألنشطة األساسية   1
 

"( الشركة)"م.ك.ع. ستثمار ش.شركة كامكو لالالمجمعة ل المكثفة المعلومات المالية المرحليةتم التصريح بإصدار 

 رة اداإل سمجلبل ق من 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةة رتلف (المجموعة""بـ معا  يشار إليها) اتها التابعةوشرك

 . 2020 سطسأغ 12 في
 

كات وفقا  لقانون الشر 1998 مارس 28هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تسجيلها وتأسيسها بالكويت في  الشركةإن 

. إن الشركة مسجلة لدى بنك يتالكو ةرصبوله وهي مدرجة في  والتعديالت الالحقة 1960لعام  15التجارية رقم 

 .في الكويت هيئة أسواق المال إلشرافع ضخي توهر، مااستثركة شككزي المر الكويت
 

ص.ب. ، مدينة الكويتيد، شرق، برج الشهيد، شارع خالد بن الوليقع المكتب الرئيسي المسجل للشركة في منطقة 

 الكويت. 13149الصفاة  28873
 

 هي القيام بما يلي: الشركة أجلهامن األغراض التي أسست 
 

وذلك من خالل  االقتصادية توالزراعية وغيرها من القطاعا ةيعصناالو ريةقاالع تطاعاقال ير فاماالستث (1

 .ذه الشركات في مختلف القطاعاتالمساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات ه

 ي مختلف القطاعات.كات فلشرأو التملك الجزئي ل المساهمة في التأسيس (2

ا فيها إدارة ألموال في مختلف القطاعات االقتصادية بما ههذ ارثماستو  اصةخوالة ماالعات سسإدارة أموال المؤ (3

 المحافظ المالية والعقارية. 

د  عدا مار وإتعلقة باالستثالمشاريع الم الفنية واالقتصادية والتقييمية ودراسةتقديم واعداد الدراسات واالستشارات  (4

 .النشاط ازاول هذي منيف مةزالالروط الشر فاتتوأن  ىعلالزمة للمؤسسات والشركات راسات اللدا

  .الوساطة في عمليات االقراض واالقتراض (5

تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء القيام باألعمال الخاصة بوظائف مديري اإلصدار للسندات التي  (6

 .االستثمار

 تجارة الدولية. ات المليويل والوساطة في عتمال (7

لسالمة  نح القروض ومع المحافظة على استمرارية ا م ي فلية املا ة مالسالول أص ة اعامر عمتقديم القروض للغير  (8

 الكويت المركزي.للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك 

 ا.ة داخل الكويت وخارجهلثمينن اوسوق المعاد ةجنبيالا العمالتالتعامل والمتاجرة في سوق  (9

والهيئات  المحلية والدوليةالشركات ن شراء وبيع أسهم وسندات م ةيلمالا قوراالول ابتدا ةلخاصت اايالعملتنفيذ  (10

 .الحكومية

ة حاجاته، وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبيالقيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير  (11

 .تماليوتع اتراءجإ مني زكرالمالكويت بنك القانون وما يصدر عن حدود  في وذلك كله 

 .صناديق االستثمار بكافة أنواعها طبقا  للقانون وإدارة إنشاء (12
 

تي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي  أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات ال للشركةويجوز 

أو  يركة فشاالمو يس أالتأس كةشرلل زويت أو خارجها. باإلضافة إلى ذلك، يجالكو في ا على تحقيق أغراضهاتعاونه

 الشراء لهذه الهيئات أو االلتحاق بها.
 

شركة  شركة تابعة لاألم هي  الشركة. إن )"الشركة األم"( بنك الخليج المتحد ش.م.ب.هي شركة تابعة لإن الشركة 

 .يتوكبورصة ال وهي شركة مدرجة في لكبرى"(ألم اة ا)"الشرك ش.م.ك.ع.ضة مشاريع الكويت القاب
 

 الهامة   المحاسبية تاسياسالو ددااإلعأساس   2
 

 أساس اإلعداد       2.1
 

وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي   2020 يونيو 30نتهية في أشهر الم الستةلفترة  المرحلية المكثفةالمعلومات المالية تم إعداد 

 باستثناء المبين أدناه:" لي رحمالتقرير المالي ال" 34
  

وفقا  للتعليمات الصادرة من بنك الكويت  2019بر ديسم 31لسنة المنتهية في ل ةنويسلاعة جمالم ةماليلت اايانبلعداد ا إتم 

االئتمان المتوقعة في دولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات قياس خسائر  المركزي فيما يتعلق بمؤسسات الخدمات المالية

بتعليمات بنك الكويت المركزي  التزاما   9ية لاالم ريارقلتلي للدوا رامعيلل ا  طبقلمبلغ المحتسب فقا  لوة االئتمانيت الهيسلتل

على اإلفصاحات ذات  الالحق ثيرها أو المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى؛ وتأ

ية لدولا اسبةلمحا ريعايس ملجدولية للتقارير المالية الصادرة من مالر يياالمتطلبات األخرى للمعالصلة، وتطبيق كافة 

 (.  ر إليها معا  بــ "المعايير الدولية للتقارير المالية" المطبقة في دولة الكويتاش)ي
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 )تتمة( الهامة أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية   2
 

 ة()تتم أساس اإلعداد       2.1

بعض عمليات  إجراء تمو ابقة.لساة لفتربا لقعتا يفيم ةكثفة المجمعة معلومات مقارنمرحلية المال ليةعرض المعلومات المات

إليضاحات المتعلقة بها مع عرض الفترة الكي تتوافق السابقة ولفترة ل ماليةالمعلومات اللكي تتوافق مع تصنيف الإعادة 

   الحالية.
 

 ماليةال اتبيانلاد ادإلع ةوبلطالم واإلفصاحاتومات تتضمن كافة المعل ال معةلمكثفة المجالمرحلية ا إن المعلومات المالية

 . 2019ديسمبر  31للمجموعة كما في السنوية المجمعة الية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالسنوية المجمعة 
 

ئج التي قد يتم توقعها رورة عن النتاضلاب برال تع 2020 يونيو 30في أشهر المنتهية  الستةإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة 

 . 2020مبر سيد 31 يفة نتهيالمة يللماة انسلل
 

 من قبل المجموعة وتفسيرات وتعديالت مطبقة  جديدة معايير       2.2
 

د  ا دع إ في دمة لتلك المستخ مماثلةإن السياسات المحاسبية المطبقة في اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في  2019 ربمسدي 31 في يةهتلمنة انسللالسنوية  المجمعة الماليةالبيانات 

 صدرت ولكن لم تسر بعد.  أخرى تعديالت أوتفسيرات  أو. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير 2020يناير  1
 

مالية لا اتنابيالعلى ثير أتلها ليس  ولكن 2020ألول مرة في عام األخرى  تيراسفتالو العديد من التعديالت ريتس

 عة. المرحلية المكثفة المجمعة للمجمو
 

 األعمال فتعري: 3عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ت
والموجودات ملة من األنشطة اتكم أية مجموعةم تصنيف ي يته لكأن 3وضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية ي

الحصول على المخرجات.   قدرة قتتحقء جوهري يتجمعان معا  لكي جراإو تخالمدأدى كحد  نتتضموأن  ال بد ،كأعمال

صول  إلجراءات المطلوبة للول قد تتحقق دون أن تشتمل على كافة المدخالت وااألعماإضافة إلى ذلك، أوضح التعديل أن 

لفترات تؤثر على ا دق انهلكعة ومجموللمعة المج الت تأثير على البيانات الماليةذه التعديهل كنلم يإلى المخرجات. 

 دمج األعمال.تقبلية في حالة قيام المجموعة بإبرام أي عمليات لالمس
 

 جوهريةتعريف المعلومات ال :8ومعيار المحاسبة الدولي  1يار المحاسبة الدولي على مع تعديالت
ية في حالة إذا كان حذفها أو رهجو اتوممعللابر تعت " لي:اتوفحواه كالالجوهرية  تللمعلوماا  ديدج ا  فريتعتقدم التعديالت 

تخذها المستخدمون لقرارات التي ينها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على ا عدم صحة التعبير ع

مة القائ ةنشأالم نة علية بما يقدم معلومات ماليبيانات المالا لكاستنادا إلى ت رض العامذات الغ الماليةاألساسيون للبيانات 

 ".تقاريرال  دداعإ  ىلع
 

وضة أكانت معر جوهرية يتوقف على طبيعة أو حجم المعلومات سواءكونها توضح التعديالت أن اتصاف المعلومات ب

ن المعلومات أمرا  ة التعبير عحص دمعتبر عيانات المالية. وتمعة مع معلومات أخرى في سياق البيمنفردة أو مجبصورة 

رة معقولة على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. لم يكن لهذه وصب رثؤي ع أنتوقلما من كان اجوهريا  إذ

 المجموعة. وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي علىلمالية المجمعة يالت تأثير على البيانات االتعد
 

  فتراضات الهامةتقديرات وااللوام األحكا 2.3
 

وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على كثفة المجمعة يتطلب من اإلدارة ملة اليحرمة اللماليا ماتعلوملإن إعداد ا 

نتائج الفعلية ال تلف. قد تختوالمصروفالموجودات والمطلوبات واإليرادات حاسبية والمبالغ المسجلة ل اسات المتطبيق السي

ك المرتبطة بالبيانات المالية المجمعة لتة لثلاممرات قديلتا  من أكدتلة لعدم اقديرات. وتعتبر المصادر الرئيسيتاله عن هذ

-تفشي فيروس كوفيد التأثير الناتج عنباستثناء  2019ديسمبر  31ة المنتهية في سنوية للمجموعة كما في وللسنالمدققة ال

 :ناهبالتفصيل أدعلى المجموعة كما هو مبين  19
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (1)

السوق عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات ي في لحال لب اات المحتملة للتقلتأثيرها ابارعتفي اموعة جالم توضع

 إلدارة استنادا إلى المعلومات الملحوظةقييم تم إجراؤه من قبل اوهذا يمثل أفضل ت ،وعةالمالية غير المسعرة لدى المجم

، تعمل المجموعة 19-س كوفيدروأثير فيلت را  ونظ عة.جمالم مكثفةلية ارحلملمتاحة كما في تاريخ المعلومات المالية اال

عر الذي سيتم تحقيقه عن لمالية تمثل الست القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات اعلى المراقبة عن كثب لما إذا كان

اسة  عن سي وماتلمعلإلفصاح عن مزيد من اسيناريو الحالي. تم اال لمعامالت بين المشاركين في السوق في ظل ا

حول البيانات المالية المجمعة السنوية كما في وللسنة  27و 3لمتعلقة بقياسات القيمة العادلة ضمن اإليضاحين اة وعجممال

 .2019ديسمبر  31المنتهية في 
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 )تتمة( رات واالفتراضات الهامةاألحكام والتقدي 2.3
 

 موجودات غير المالية"(لا") اتعدلكات والممتوالمرية والعقارات االستثما ي الشركات الزميلةر فثمااالست  (2)

جوهري على القيمة الدفترية   تأثيرأي لم تحدد المجموعة ، مجمعةتاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال يكما ف

لمتوقعة  ا لتأثير على التدفقات النقديةالمرتبط بتحديد اأكد التعدم نظرا  ل 2020 يونيو 30الية كما في لموجوداتها غير الم

اركين في السوق حول األسعار استنادا  إلى الطريقة المستخدمة في توقعات المش وية أالموجودات غير المالمن هذه  جةلناتا

المناطق الجغرافية عض أن بوعة على دراية ب. والمجم2019يسمبر د 31تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات كما في 

راقب المجموعة بانتظام توقعات ت، ضاح الوضع. ولذلك ومع اتسلبا   رتتأث الموجوداته لقطاعات التي تتواجد فيها هذوا

معلومات المالية في ال مالئمةقيم الموجودات غير المالية بصورة السوق وتستعين باالفتراضات ذات الصلة في أن تعكس 

 .معةالمجالمرحلية المكثفة 
 

 معادل النقد والنقد ال 3
  )مدققة(  

 

   ويوني 30
2020   

 ويتيكنار دي

 ديسمبر 31
2019   

 دينار كويتي

  يونيو 30
2019   

 دينار كويتي
    

 18,746,250 11,518,277 29,640,095 النقد لدى البنوك وفي الصندوق 

 27,827,689 17,754,987 17,041,840 لدى البنوكودائع 

 ───────── ───────── ───────── 
 46,681,935 29,273,264 46,573,939 

أكثر من صلية أ ائع لدى البنوك ذات فترات استحقاقناقصا: ود

 (2,486,530) ثالثة أشهر 
 

(4,470,000) 
 

(11,453,000) 

 ───────── ───────── ───────── 

المرحلي  ية نقدغرض بيان التدفقات الالنقد والنقد المعادل ل

 35,120,939 24,803,264 44,195,405 مجمعلمكثف الا

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

من مقابل نقدي جزئي مدفوع لحيازة حصة في بعض الشركات  2020يونيو  30دل كما في يتكون النقد والنقد المعا
لدى طرف   ألف( ومحتفظ به 40,000دينار كويتي )جنيه إسترليني:  15,150,532ذات األغراض الخاصة بمبلغ 

 (.11اح موعة )إيضمجآخر بالنيابة عن ال
 

 موجودات أخرى  4

 

   يونيو 30
2020 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ر ديسمب 31

2019 
 دينار كويتي

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي
    

 1,254,329 1,776,719 1,343,417 مستحق من عمالء محافظ

 2,365,942 2,037,452 2,618,202 ةإيرادات مستحق

 14,825,339 15,204,108 14,950,051 وتأمينات مدينون آخرون
 ──────── ──────── ──────── 
 18,911,670 19,018,279 18,445,610 

 (3,987,874) (4,038,210) (3,957,765) ائتمان ناقصا: مخصص خسائر 
 ──────── ──────── ──────── 
 14,953,905 14,980,069 14,457,736 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 يونيو 30و ألف دينار كويتي 1,500: 2019ديسمبر  31تي )ألف دينار كوي 888دات األخرى مبلغ والموج تتضمن
ئية. استنادا  عض الدعاوى القضاأن ببش ضمانالترتيب  ضمن تم إيداعه في أحد البنوك ألف دينار كويتي( 1,500: 2019
وليس من الضروري   القانوني للشركة المركزور في ثل أي تده يمال نالضما يب، فإن ترتيالمستشار القانون استشارة إلى

  .2020 يونيو 30مخصص لهذه الدعاوى القضائية كما في أي  احتساب



 بعة ر ش.م.ك.ع. وشركاتها التاماشركة كامكو لالستث 
 

 ققة(ر مد)غيجمعة مال المكثفةية المرحلمات المالية لوإيضاحات حول المع

 2020 يونيو 30 ة فييوللفترة المنته كما في
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 قروض 5

 

   يونيو 30
2020 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ر بديسم 31

2019 
 دينار كويتي

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي
    

 20,994,726 8,000,000 22,600,000 دينار كويتي

 - - 14,789,790 يكير أمردوال

 ──────── ──────── ──────── 
 37,389,790 8,000,000 20,994,726 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

ة بنسبة ئدة وتحمل معدل فامكثفة المجمعلومات المالية المرحلية الواحدة من تاريخ المع سنةروض خالل تستحق الق
 %(. 5% إلى 4.75: 2019 يونيو 30% و4.75: 2019ديسمبر  31) %3.5% إلى 2.18 نح متراوت
 

 خزينة هم سأ 6

 
   يونيو 30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
  يونيو 30

2019 
    

 25,853,425 - - ة أسهم الخزينعدد 

 %9.82 - -  ()%األسهم القائمة  إجمالي نسبة

 1,946,763 - -  يتي()دينار كوة القيمة السوقي

 1,845,504 - - ي(ت)دينار كويط المرجح للقيمة السوقية  المتوس
  

شركة  الخاصة بالنة الخزي قرار إلغاء أسهم 2019سبتمبر  17عقدة بتاريخ ة غير العادية المناعتمدت الجمعية العمومي
 ينار كويتي.د 12,795,688 لغذات قيمة دفترية بمبسهم  25,853,425مل والتي تتألف من ابالك

 

  الضرائب  7

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو 30

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

 2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

      

 11,394 -  5,829 - ت للتقدم العلمي حصة مؤسسة الكوي
 28,485 -  14,572 - الوطنية  ة العمالضريبة دعم 

 11,394 -  5,829 - الزكاة  
 ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 - 26,230  - 51,273 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 

 لمخففةاألساسية واالسهم خسارة( ) ربحية 8
 

على   الشركةالخاص بمساهمي  الفترة ارة()خسربح قسمة السهم األساسية من خالل ة( ارخس)ربحية غ التحتسب مب
السهم ( )خسارةبحية رتحتسب وترة. الف القائمة خالل ةالخزينأسهم  األسهم المدفوعة، ناقصا   لمرجح لعددالمتوسط ا
ية القائمة خالل الفترة زائدا   لعادهم ااألس ددلفترة على المتوسط المرجح لعا )خسارة(ربح قسمة ن خالل المخففة م

افة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم  وسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كالمت
  ألساسية والمخففة متماثلة.ا السهم )خسارة(ربحية  ، فإنود أدوات مخففة قائمةوج ذا في االعتبار عدمخآ. عادية



 بعة ر ش.م.ك.ع. وشركاتها التاماشركة كامكو لالستث 
 

 ققة(ر مد)غيجمعة مال المكثفةية المرحلمات المالية لوإيضاحات حول المع

 2020 يونيو 30 ة فييوللفترة المنته كما في
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 تمة()ت لمخففةاألساسية واالسهم رة( خسا) ربحية 8

 
 أشهر المنتهية في الثةالث

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في  الستة 

 يونيو 30

 2020 2019  2020 2019 

 ار كويتيدين دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

ــارة(  حيـــة الســـهم األساســـية رب)خسـ
 ة:فوالمخف

  
   

 اهميالخاص بمسة الفتر)خسارة( ربح 

 1,110,320 (3,886,869)  532,651 734,657   الشركة

 

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

 
 سهم سهم  سهم سهم

      عدد األسهم القائمة:

 263,301,750 342,332,633  263,301,750 342,332,633 لمدفوعة ا ماألسهلمرجح لعدد المتوسط ا

 (25,853,425) -  (25,853,425) - ينةالخز عدد أسهم ل المتوسط المرجح

  ───────────  ───────────  
 

─────────── 
 

─────────── 

 237,448,325 342,332,633  237,448,325 342,332,633 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

  ═════════  ═════════  
 

═════════ 
 

═════════ 

ة األساسيم السه)خسارة( ربحية 

   لس ف    4.68    فلس    (11.35)      فلس    2.24    فلس    2.15 خففةوالم

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

 

  أتعابرادات يإ  9

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في  ستةال 

 يونيو 30
 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي تيكوي ناردي  تيويدينار ك كويتينار دي 
      

 ةدارة لموجودات خاضعة لإلإدارأتعاب 
 

2,483,888 
  

2,947,888  
 

5,128,635 
 

5,867,239 
 1,548,000 757,626  139,000  - ة دارأتعاب حوافز لموجودات خاضعة لإل

هيكلة/ أتعاب  أتعاب/  كتتاباأتعاب 
 صناديق مدارة – استرداد

 
209 

 
 406,793  

 
1,254,837 

 
438,282 

 116,776 468,701  104,160  - أتعاب خدمات بنكية استثمارية 
 638,000 606,005  304,000  220,519 اب وساطةأتع

 67,371 51,308  17,726  35,361 استشارات وأتعاب أخرى أتعاب
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 2,739,977 3,919,567  8,267,112 8,675,668 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

  ي شركات تابعةستثمار ف ا  10
 

لى % إ57.59 من ةدودامكو مينا بلس للدخل الثابت المحكفي شركة لية للمجموعة الملكية الفعانخفضت خالل الفترة، 

 دينار كويتي. 1,051الحصص غير المسيطرة بمبلغ  ة إلى زيادذلك ها. وأدى اتث استردت المجموعة وحد% حي57.57
 

 .شركة فلينت مانجر ليمتدو فلينت لالستشارات ذ.م.م.  قامت المجموعة خالل الفترة ببيع حصتها بالكامل في شركة
 

كشركة   لمحدودةا( OEIC)  ثابتالخل لس للدصندوق كامكو مينا ب بتأسيس خالل الفترة السابقة قامت المجموعة إضافة إلى ذلك، 

من خالل   في مدينة دبي 2018لسنة  5العالمي رقم  المالي  قانون مركز دبيهو وباألسهم طبقا  لقانون الشركات محددة 

  . %62.93ملكية فعلية بنسبة  وقد أدى ذلك الى ،دينار كويتي 2,128,700مساهمة بمبلغ 
 

 

 
 



 بعة ر ش.م.ك.ع. وشركاتها التاماشركة كامكو لالستث 
 

 ققة(ر مد)غيجمعة مال المكثفةية المرحلمات المالية لوإيضاحات حول المع

 2020 يونيو 30 ة فييوللفترة المنته كما في
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 البيعض لغرظ به فصنف كمحتأصل غير متداول م 11
 

قاء ( ل"شآتخاصة )"المنالغراض األمنشآت ذات بعض القامت المجموعة بحيازة حصة ملكية في  ،لفترة الحاليةال خال

المنشآت على تمويل بمبلغ  وحصلت ،(ألف 101,000كي: ي)دوالر أمر دينار كويتي 30,865,600مقابل بمبلغ 

لمنشآت بشراء عقار في من خالل هذه ا وعةمقامت المج .(لفأ 185,000الر أمريكي: )دو دينار كويتي 56,536,000

  بها لغرض البيع". تفظحع مالواليات المتحدة األمريكية وتم تصنيفه كـ "مجموعة بي
 

 17,770,640ذات قيمة دفترية بمبلغ  المنشآت ذهه في بعض ةببيع حصة ملكية رئيسي خالل الفترةقامت المجموعة 

 58,592الر أمريكي: دو) دينار كويتي 18,078,687مقابل بمبلغ  قاءل ألف( 58,150: مريكيأدينار كويتي )دوالر 

في  (ألف 442)دوالر أمريكي: دينار كويتي  136,536 ن بيع هذه المنشآت بمبلغح مي رب. وبالتالي، تم تسجيل صافلف(أ

% في 41.73 سبةنفعلية ب يةكمل حصة 2020 يونيو 30في  ك المجموعة كماتمتل. المجمعالمرحلي المكثف  بيان الدخل

أصل  نيف هذه المنشآت كـ "صبتجموعة ملى هذه المنشآت. وقامت الا تمارس تأثيرا  ملموسا  عإنهالتالي، فالمنشآت وب هذه

غير المتداولة المحتفظ بها ات الموجود – 5ولي للتقارير المالية ار الديغير متداول محتفظ به لغرض البيع" طبقا  للمع
 منشآت.في هذه ال وعة بيع حصتهالمجماث تعتزم حي ،عيالب رضلغ
 

  لألسباب التالية:ا  تستوفي معايير تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع نظرت أعاله آة أن المنشموعلمجى اتر
 

 لحالية. هذه المنشآت متاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها بحالتها ا 

 سنة واحدة من تاريخ الحيازة.الل تكمالها خاسلمتوقع تم البدء في اتخاذ إجراءات استكمال البيع ومن ا 
 

بعض الشركات ذات جموعة بحيازة حصة ملكية في ثفة المجمعة، قامت المالمك الية المرحليةومات الملمعلخ االحقا  لتاري

ومن  (. ألف 68,180دينار كويتي )جنيه إسترليني:  25,823,987األغراض الخاصة )"الشركات"( لقاء مقابل بمبلغ 

ة بيع محتفظ بها "مجموع وقامت بتصنيفها كـ حدةلمجموعة بحيازة عقارات في المملكة المتامت ت قاشركاه الذه خالل

 الحقا ، قامت المجموعة ببيع أغلب حصتها في هذه الشركات. لغرض البيع". 
 

 كة زميلةشر ربح بيع 12
 

شركة لوتس لالستثمارات وهي يلة شركة زم يف ستثمارالي ايتها فالفترة الحالية، قامت المجموعة ببيع حصة ملكخالل 

 دينار كويتي. 434,590غ التالي، تم تسجيل ربح من البيع بمبلبدينار كويتي و 491,441 بلغبم يلقاء مقابل إجمال ليةالما
 

  السنويةالجمعية العمومية   13
 

معة للمجموعة للسنة  المجالمالية  اتلبيانا 2020 يونيو 3المنعقدة في للمساهمين اعتمدت الجمعية العمومية السنوية 

  1,711,663بمبلغ فلس للسهم 5بقيمة  ح نقديةتوزيعات أربا دفع قرار دتعتما، كما 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 (.يتيدينار كوال شيء  :2018ديسمبر  31) كويتي دينار
 

 حتملة مطلوبات م  14
 

 ئمة:القاات تزاماللواملة المحتمطلوبات جمالي الإفيما يلي 
 

  قة()مدق  

 

   يونيو 30
2020   

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2019   

 ويتيك ناريد

  يونيو 30
2019   

 دينار كويتي

    ت التزاما

 516,000 516,000 523,698   خاصة أسهم التزامات باالستثمار في صناديق

 78,000 80,000 79,159 ى رأسمال غير مستدع
    

    لة ت محتموباطلم

 611,000 583,000 591,723 وغير قابل لإللغاءط مشرونكي غير بن ضما
 



 بعة ر ش.م.ك.ع. وشركاتها التاماشركة كامكو لالستث 
 

 ققة(ر مد)غيجمعة مال المكثفةية المرحلمات المالية لوإيضاحات حول المع

 2020 يونيو 30 ة فييوللفترة المنته كما في
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 مة()تتحتملة م تمطلوبا  14
 

 خاصة سهمأباالستثمار في صناديق  ماتاااللتز

ستثمار )الشركاء بل مديري االثل رأسمال غير مستدعى من قمتخاصة  أسهمر في صناديق باالستثما اتإن االلتزام

على رغبة   ء  ا. يمكن استدعاء رأس المال بنللمجموعة استثمارات فيها التي ةختلفالم خاصةلا سهمق األاديفي صن العامين(

 . مارثمدير االست
 

 ة بليثمار المستقك أجنبي عن التزامات االستلمجموعة بصفتها مدير االستثمار للصندوق ضمانا  لبناقدمت إضافة إلى ذلك 

لمحتمل بصورة كبيرة أن يحدث ر اإلضافي الذي من غير اتثماسقدر االيو دوق.الصنة بلمرتبطالعقارات ا املةالمتعلقة بمع

 يونيو 30و دينار كويتيألف  2,000: 2019مبر ديس 31كويتي )دينار ألف  2,000ممارسة الضمان بمبلغ  في حالة

 (.دينار كويتيألف  2,000: 2019
 

تنشأ ضمن سياق  عة والتيمجمول وضد البق ة منمقاموى من دعاوالتي تتض ائيةطرفا  في دعاوى قضد المجموعة تع

المجموعة واستنادا شركات والشركة  وى القائمة ضدمجموعة بعد مراجعة الدعالة اإدار. ولقد توصلت يالعاد لعماألا

كسي ر عا تأثيلن يكون لهاوى أن نتيجة هذه الدعى القناعة بيين المهنيين ذوي الصلة إلإلى استشارة المستشارين القانون

   عة للمجموعة.المجمة المرحلية المكثف المالية توماالمعللى عي جوهر
 

 

 



 

 كاتها التابعةوشر شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة(ة المجمعة ثفمالية المرحلية المكإيضاحات حول المعلومات ال

 2020 يونيو 30 وللفترة المنتهية في ا فيكم
 

 

15 
 

 أطراف ذات عالقة  ت معمعامال 15
 

ها يعلسون يمارأو عليها يسيطرون ي التشركات الو للشركةا رة العلياإلداموظفي اء مجلس اإلدارة ووأعضالشركات الزميلة ى والشركة األم الكبر /الشركة األم  ات عالقةطراف ذاألمثل ي

 ة هي كما يلي:ت مع أطراف ذات عالقالمعامالاألرصدة وإن  .الشركةإدارة ه المعامالت من قبل ط هذوسياسات تسعير وشروافقة على الم. يتم أثيرا  ملموسا  ركة أو تمشت يطرةس
 

 

  /األمالشركة 
الشركة األم 

 الكبرى
 ينار كويتدي

 الشركات 
 الزميلة

 نار كويتيدي

 ى أخرأطراف 
 ةقالات عذ
 يكويتنار دي

   يويون 30
2020 

 دينار كويتي

 دققة()م
 ديسمبر  31

2019 
 يكويت ردينا

  يونيو 30
2019 

 تيينار كويد

       :المجمع المكثف ليالمرح يان المركز الماليب

 4,253,207 4,606,824 4,369,711 547,888 - 3,821,823 ة االجلالنقد وودائع قصير

 286,804 799,052 659,360 659,360 - - رباح أو الخسائر خالل األ ة منة العادلمقيدرجة بالة مت ماليموجودا

 2,930,482 2,754,689 2,900,698 2,900,698 - - الشاملة األخرى إليراداتل ابالقيمة العادلة من خال ةمدرجموجودات مالية 

 977,452 1,705,201 3,155,498 712,101 2,099,005 344,392 موجودات أخرى 

 36,113 3,538 80,464 80,464 - - رى ت أخمطلوبا

       

    
 المنتهية في رأشه ةالست

 يونيو 30
 

 المكثف المجمع: خل المرحليبيان الد
 

  

2020 

 ر كويتيدينا

2019 

 دينار كويتي
 

       

  1,393,101 1,487,000 729,280 297,014 460,706 إيرادات أتعاب 

     - 13,917 13,250 667 - ى خرأت إيرادا

     - 2,400 2,400 - - إيرادات توزيعات أرباح

  30,317 37,341 35,000 - 2,341 د  ات فوائدإيرا

  153,857 326,915 326,915 - - ارية مصروفات عمومية وإد
 



 ابعةالت ثمار ش.م.ك.ع. وشركاتهالالستمكو شركة كا
 

 ققة(مد ات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غيرموالمعلإيضاحات حول 

 2020 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 أطراف ذات عالقة )تتمة(معامالت مع  15
 

 موظفي اإلدارة العليا: مكافأة

 ي فة المنتهي شهرأ لستةا 
 نيويو 30

 2020 
 تيويدينار ك

2019 
 دينار كويتي

   

 773,928 418,834 للموظفين  ليا قصيرة األجامز

 90,462 53,728 كافأة نهاية الخدمة م
 ───────── ───────── 
 472,562 864,390 
 ═════════ ═════════ 

 

   معلومات القطاعات 16
 

يوجد لدى   ال. ارةاإلدلى اخلية المقدمة إ الدالتقارير ى استنادا  إل الألعمرئيسية ل اتقطاع بعةأر ليا فيمجموعة حاتنتظم ال

 عات هي كما يلي:لرئيسية ضمن هذه القطالخدمات ابين القطاعات. إن األنشطة وا رية فيمامعامالت جوهالمجموعة 
 

االستثمارات واالستشارات 
 المصرفية  

لقيد في  ة اإداررات وشاالستوتقديم ا ن،راق الديوأوألسهم االكتتاب الخاص في ا :
رات ، واستشات الديون التقليدية واإلسالميةارتيبالعام، وت ة والطرح االوليورصالب

راتيجيات والخصخصة  تشارات بشأن وضع االستاالسديم الشراء والبيع الجزئي وتق
 الدين.   لة هيكدة إعاوعمليات الحيازة و العكسي االندماجووعمليات االندماج 

   

ية وتتضمن المتاجرة في لالدوالمحلية و األسواق موجوداتال ةإدارخدمات تغطي  : ودات وجمال ةإدار
 ديريةالتقديرية وغير ظ التقة المحافإدارووالمتاجرة في المشتقات  المالية األوراق

ت وزيع الموجوداتاستشارات هيكلة المحافظ وو حفظ األوراق الماليةخدمات و
 يلة. بدت الواألدوا ةركيق المشتنادوالص

   

فة إلى  ر المسعرة وأدوات الدين باإلضاية وغسهم المسعرالوساطة في األ شطةأن : لوساطة ا
 لتمويالت ذات هوامش الربحا

   

جية مارات االستراتياالستث
غير  مصروفاتلوا

 المباشرة للشركات

 ق مع جل تتوافاألة طويلة بيعذات ط تتضمن االستثمارات االستراتيجية استثمارات :
لمباشرة للشركات اغير  مصروفاتالمجموعة. وتتضمن لل طويلة األجلالستراتيجية ا

 دعم. كافة خدمات ال
 

القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم شكل منفصل بغرض اتخاذ لتشغيل بة قطاعات ا قوم اإلدارة بمراقبت

 .اتراالستثما منالقطاع  ائدإلى ع أداء القطاع استنادا  
 

 والمطلوبات لموجوداتإجمالي الفترة وا( خسارة) وربح اداتمالي اإليرإجب ات المتعلقةلومالمع التالييعرض الجدول 

 لمجموعة. ل التشغيل قة بقطاعاتالمتعل

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  

 

االستثمارات 
واالستشارات 

 المصرفية
 إدارة

 لوساطة ا تموجوداال

 ستثماراتاال
ستراتيجية اال

 غير صروفاتوالم
 المجموع لمباشرة للشركات ا

 دينار كويتي كويتي دينار يدينار كويت دينار كويتي كويتي ردينا 
      

 4,527,323 2,084,451 728,691 1,241,176 473,005 رادات يجمالي اإلإ
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (3,871,002) (2,697,638) 79,981 (1,207,062) (46,283) الفترة  بحرخسارة( )
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 147,839,373 76,240,338 16,101,311 55,363,446 134,278 إجمالي الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 95,628,131 66,926,363 729,307 27,972,461    - طلوباتإجمالي الم
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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17 

 

 تمة(ات )تمعلومات القطاع 16

 2019 يونيو 30في  ر المنتهيةأشه الستة  

 

االستثمارات 
واالستشارات 

 المصرفية
 إدارة

 الوساطة  الموجودات

االستثمارات 
االستراتيجية 

ير غ تمصروفالوا
 مجموعال  كاتللشر ةشرالمبا

 ويتينار كيد دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد كويتيدينار  
      

 13,292,309 2,530,205 765,000 9,880,318 116,786 ت راداإجمالي اإلي
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,861,629 (1,002,786) 97,000 3,351,616 (584,201) الفترة ربح )خسارة( 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 142,319,128 79,445,343 19,017,000 43,768,785 88,000 لي الموجوداتإجما
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 82,202,798 63,577,220 730,000 17,895,578     - إجمالي المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 لية لألدوات الما قيمة العادلةلا 17
 

ظمة بين أو دفعه لتحويل التزام في معاملة مني سيتم استالمه لبيع أصل ر الذسعالالعادلة على أنها القيمة  يتم تعريف
ستمرارية وفقا  لمبدأ اال جموعة تعملض أن المة هو افترالعادلقيمة الاف إن تعري س.ايخ القفي السوق في تاري المشاركين

 معاملة وفقا  لشروط مجحفة.  إتمامو الها بصورة جوهرية أنطاق أعمتصفية أو تخفيض ال و حاجة إلى جود أي نية أودون 
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

 قيمتهاعادل المفترض أن ت صيرة األجل، منفترة استحقاق ق ئلة أو ذاتلية السالوبات الماطالملمالية وات للموجوداة بسبالن
 العادلة. قيمتها  تقريبا   دفتريةلا
 

 قياس القيمة العادلةرمي للهالجدول ا
 يم: يلتقأسلوب ا بحساح عنها فصإلواية لألدوات المالالعادلة  ةالقيمة الجدول الهرمي التالي لتحديد تستخدم المجموع

  
 ات مماثلة؛ودات أو مطلوبالنشطة لموج قدلة( في األسوامعلنة )غير المعاألسعار ال: 1ستوى الم 
 ستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل أقل ما ساليب تقييم يكون به: أ2توى المس

 مباشر أو غير مباشر؛ 
 ملحوظ. غير القيمة العادلةبالنسبة لقياس  ت الجوهريةالمدخال ل مستوى منقا أيكون به مييساليب تقأ :3ستوى الم 
 

 لة حسب المستوى بالجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة:   العاد ة بالقيم المسجلةالية دوات الملتالي تحليل األيوضح الجدول ا 
 

 مجموعلا 3ستوى الم 2المستوى  1المستوى  2020 يونيو 30

 

 يتيدينار كو يينار كويتد ر كويتياندي ار كويتيندي

     عادلةلالية بالقيمة اموجودات م
     

دلة من  يمة العابالقمدرجة  ماليةموجودات 
 سائر:الخ وأ األرباحخالل 

    

 1,249,066     -     - 1,249,066 أسهم مسعرة
 3,648,914     -     - 3,648,914 أوراق دين مسعرة 

 250,000 250,000     -     - ةرمسعدين غير  اقرأو
 332,585 332,585     -     - رة غير مسع أسهم

 17,320,689 3,037,172 13,181,990 1,101,527 مدارةصناديق 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,999,507 13,181,990 3,619,757 22,801,254 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
لقيمة العادلة من  درجة بام ةماليموجودات 

      لة األخرى: لشاماإليرادات ا خالل
 264,520     -     - 264,520 ةأسهم مسعر

 7,924,131 7,924,131     -     - غير مسعرة  أسهم
 10,000 10,000     -     - صناديق مدارة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 264,520 -     7,934,131 8,198,651 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
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 )تتمة( المالية دلة لألدوات االقيمة الع 17
 

 لقياس القيمة العادلة )تتمة( ميالجدول الهر

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2019 يونيو 30

 يويتك دينار دينار كويتي تيكوي دينار دينار كويتي 

 مة العادلة يبالق مدرجة ةيالوجودات مم
    

ة العادلة من  بالقيممدرجة موجودات مالية 
 :الخسائر وأ ل األرباحالخ

    

 1,705,917 -     -    1,705,917 أسهم مسعرة  

 2,000,097 -     -    2,000,097 اق دين مسعرةأور

 350,566 350,566 -    -    أسهم غير مسعرة

 19,206,532 4,942,922 13,648,000 615,610 ارةديق مدصنا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,321,624 13,648,000 5,293,488 23,263,112 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  من لعادلةموجودات مالية مدرجة بالقيمة ا
     : األخرى  املةادات الشرياإلل خال

 150,855 -   -   150,855 مسعرةأسهم 

 12,114,348 12,114,348 -   -   مسعرة رأسهم غي

 306,666 306,666 -   -   صناديق مدارة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 150,855   - 12,421,014 12,571,869 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

 العادلة:  والمسجلة بالقيمة 3وى والختامي لألدوات المالية ضمن المست يلمبلغ االفتتاحلتالي مطابقة اا  ح الجدوليوض
 

 
يناير  1كما في 
2020 

 
 الربح/(الخسارة)

بيان في  لجالمس
المرحلي  الدخل

 لمجمعا مكثفال

صافي المشتريات 
 مبيعاتوال
 تحويالتلوا
 لتسوياتاو

 
 
 ةالمسجل خسارةال

في اإليرادات 
 خرىاألشاملة ال

 
 

 وييون 30كما في 
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي 

 يمةبالقجة موجودات مالية مدر
خالل األرباح أو  منالعادلة 
 الخسائر:

 

   

 

 332,585     - (19,462) (8,674) 360,721 أسهم غير مسعرة 

 250,000     - (2,658) 2,658 250,000 ير مسعرةراق دين غأو

 3,037,172     - 58,603 (1,038,582) 4,017,151 ق مدارةدياصن

 

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

 4,627,872 (1,044,598) 36,483 -     3,619,757 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
مدرجة  يةمال موجودات

خالل   ة منبالقيمة العادل
     :األخرىة لشاملاإليرادات ا

 

 

 7,924,131 (2,871,486) 90,807     - 10,704,810 غير مسعرةم أسه   

 10,000 (294,862)     -     - 304,862 صناديق مدارة

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 11,009,672 -     90,807 (3,166,348) 7,934,131 

 

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

ي ادالمجمع سيكون غير م المكثف المجمع وبيان الدخل المرحلي المكثفرحلي إن التأثير على بيان المركز المالي الم

المسعرة غير  سهمعادلة لأللا ةد القيمحدية في تصلة المستخدملمتغيرات المخاطر ذات ا لىع %5إذا طرأ تغير بنسبة 

 اديق خارجيين. ني صديرعرة المدارة من قبل مالمس والصناديق غير

 

 




