
 

 

 

 

 
 

 
 

ش.م.ك.ع. شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي   

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة  المرحلية المكثفة المعلومات المالية 
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 تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 .ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليمجلس إدارة سادة أعضاء لحضرات اإلى 
 

  مقدمة

  . األوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع  يت والشرقشركة الكولحلي المكثف المجمع المرفق  ري المالمركز المال  نلقد راجعنا بيا

  األرباح أو الخسائرات  نوبيا،  2022مارس    31في  "المجموعة"( كما    معاً بـيشار إليها  "( وشركاتها التابعة )شركة األمل)"ا

أشهر المنتهية   الثالثة لفترة  بهة  المتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلي ات النقديةفقتدالتغيرات في حقوق الملكية والووالدخل الشامل 

وفقا  وعرضها معةالمجمكثفة ال المرحليةالمالية  تاهذه المعلومهي المسؤولة عن إعداد  شركة األمفي ذلك التاريخ. إن إدارة ال

 لمالية المرحلية المكثفة مات المعلوا  ههذل  مراجعتنا  نتيجة  عن  التعبير. إن مسؤوليتنا هي  2ألساس اإلعداد المبين في اإليضاح  

 المجمعة.
 

 نطاق المراجعة 

 المستقل  الحساباتقب  مرامن قبل  ذة  المرحلية المنفية  لامراجعة المعلومات الم"  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  
المعلومللمجموعة تتمثل مراجعة  المراجعة.  بمهام  المتعلق  فيالمات  "  المرحلية  إلى  تو  الية  رئيسية  االستفسارات بصفة  جيه 

المالا المسؤولين عن األمور  التحليلية واإلجراءات األخرى  ية والموظفين  مراجعة. إن نطاق لللمحاسبية وتطبيق اإلجراءات 

كيد بأننا  تأ مكننا الحصول على يه البير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنشكل كاجعة أقل بلمرا

 اً يتعلق بالتدقيق.. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيهامة التي يمكن تحديدها في التدقيقعلى علم بكافة األمور ال
 

 النتيجة

منا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم  لى عله لم يرد إفإنا إلى مراجعتنا،  داناست

 .2س اإلعداد المبين في اإليضاح ألسامن جميع النواحي المادية، وفقاً ، ايتم إعداده
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ذلك، واستناد إلى  المعلإضافة  فإن  إلى مراجعتنا،  الماليةاً  الدفاتر  المرح  ومات  في  المجمعة متفقة مع ما هو وارد  المكثفة  لية 

لل األمالمحاسبية  ً .  شركة  أيضا علمناحسب  ،ونفيد  إليه  وصل  يبأنه    ،واعتقادنا  ما  علمنا  لم  إلى  لقانون وجرد  مخالفات  أية  ود 

رقم   والتعديالالو   2016لسنة    1الشركات  التنفيذية  والئحته  له  الالحقة  وللنظام تعديالت  التأسيس  لعقد  أو  لها،  الالحقة  ت 

ن له  على وجه قد يكو  2022س  مار  31  نتهية فيالم  أشهر  الثالثة خالل فترة  والتعديالت الالحقة لهما،    شركة األماألساسي لل

  .أو مركزها المالي شركة األمالدياً على نشاط ماتأثيراً 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة عممجمكثفة اللمعلومات المالية المرحلية القب الحسابات المستقل حول اتقرير مراجعة مرا

 مة()تت .ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليإلى مجلس إدارة 
 

 تتمة( ) لرقابية األخرىل المتطلبات القانونية واتقرير حو

علمنا   إليه  وصل  حسبما  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  علمإضافة  إلى  يرد  لم  مخالفات  نواعتقادنا،  أية  وجود  ألحكام ا 

  والتعليمات رفية  م المهنة المصوالتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظي  1968لسنة    32  قملقانون را

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

زها أو مرك  شركة األمعلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط ال  2022مارس    31تهية في  نالم  أشهر  الثالثة  خالل فترة

 المالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 2022مايو  15

 الكويت 

 

 جادر بدر عادل العبدال 

 فئة أ  207الحسابات رقم ي سجل مراقب
   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 





 وشركاتها التابعة .ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 

 .المجمعة المرحلية المكثفة المالية المعلوماتهـذه من  اتشـكل جزء   12إلى  1ن اإليضاحات المرفقة من إ
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف المجمع  الخسائرأو  األرباحبيان 

  2022مارس  31المنتهية في للفترة 

   
 الثالثة أشهر المنتهية في  

   مارس 31

   2022 2021   
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح  
    

    اإليرادات 

 360,408 602,064  أتعاب إدارة

 806,227 893,817  تإيرادات عموال

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو استثمارات في أسهم صافي أرباح من 
 157,968 47,737   الخسائر  

 34,200 105,135  عقارات استثمارية إيرادات تأجير ناتجة من 

 11,365 49,461  إيرادات من تأجير سيارات  

 5,741     -  إيرادات توزيعات أرباح 

 73,285 (97,901)  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية 

 2,678 64,227  إيرادات فوائد 

 598 18,694  إيرادات أخرى  

  

───────── ───────── 

 1,452,470 1,683,234  صافي إيرادات تشغيل 

  

───────── ───────── 

    
    مصروفات ال

 (672,388) (1,085,650)  مصروفات عمومية وإدارية 

     - 2,100  قروض ودفعات مقدما  رد مخصص 

     - (63,861)  تكاليف تمويل 
  ───────── ───────── 

 (672,388) (1,147,411)  إجمالي مصروفات التشغيل 

  

───────── ───────── 

 780,082 535,823  الربح قبل الضرائب 

 (20,137) (13,846)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (6,802) (4,887)  الزكاة 

 (8,055) (5,538)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
  ───────── ───────── 

 745,088 511,552  ربح الفترة  
  ══════════ ══════════ 

    الخاص بـــ:  

 747,525 512,230  مساهمي الشركة األم 

 (2,437) (678)  الحصص غير المسيطرة 
  ───────── ───────── 
  511,552 745,088 
  ══════════ ══════════ 

 فلس 3.03 فلس 2.33 8 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 
  

══════════ ══════════ 
 



 وشركاتها التابعة .ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 

 .المجمعة المرحلية المكثفة المالية المعلوماتهـذه من  اتشـكل جزء   12إلى  1ن اإليضاحات المرفقة من إ
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع   الدخل الشاملبيان 

 2022مارس  31المنتهية في  للفترة

 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس  31

 
 2022 2021   

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

   

 745,088 511,552  ربح الفترة

 ════════ ════════ 

   إيرادات شاملة أخرى 

   الخسائر في فترات الحقة:أو  األرباحإلى  لن يتم إعادة تصنيفها  شاملة أخرى إيرادات

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات استثمارات في أسهم صافي األرباح الناتجة من 

 17,520 35,024 الشاملة األخرى 

 
──────── ──────── 

 17,520 35,024 أخرى للفترة إيرادات شاملة 

 
──────── ──────── 

 762,608 546,576 اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة  

 
════════ ════════ 

 الخاص بـــ:  
  

 765,045 547,254 مساهمي الشركة األم 

 (2,437) (678) الحصص غير المسيطرة 

 
──────── ──────── 

 
546,576 762,608 

 
════════ ════════ 

 

 

 
 



 

 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 

 المجمعة. المكثفة المعلومات المالية المرحليةمن هـذه  اتشـكل جزء   12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  لكيةالتغيرات في حقوق المبيان 

  2022مارس  31المنتهية في  فترةلل
 

   بمساهمي الشركة األم   ةالخاص   

 

 

 رأس
   احتياطي إجباري المال 

احتياطي  
 أسهم خزينة  اختياري 

احتياطي أسهم  
 خزينة 

احتياطي القيمة  
 المجموع    أرباح مرحلة احتياطي آخر   العادلة  

الحصص غير 
 المسيطرة 

مجموع حقوق 
 الملكية 

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

            

 26,198,596 135,267 26,063,329 2,655,321 737,078 16,104     -     - 327,413 327,413 22,000,000   2022يناير  1كما في 

 511,552 (678) 512,230 512,230     -     -     -     -     -     -     - الفترة  )خسارة( ربح

 35,024     - 35,024     -     - 35,024     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للفترة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
  )الخسائر(  إجمالي اإليرادات

 546,576 (678) 547,254 512,230     - 35,024     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

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

 26,745,172 134,589 26,610,583 3,167,551 737,078 51,128     -     - 327,413 327,413 22,000,000  2022مارس  31في 

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

 24,647,996 118,684 24,529,312 (3,559,787) 737,078 (64,026) 1,576,307 (541,759)     -     - 26,381,499  2021يناير  1كما في 

 745,088 (2,437) 747,525 747,525     -     -     -     -     -     -     - ربح )خسارة( الفترة 

 17,520     - 17,520     -     - 17,520     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة  إيرادات

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

)الخسائر( إجمالي اإليرادات 

 762,608 (2,437) 765,045 747,525     - 17,520     -     -     -     -     - الشاملة للفترة

 (1,661,738)     - (1,661,738) 3,754,309     -     - (1,576,307) 541,759     -     - (4,381,499)  تخفيض رأس المال

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

 23,748,866 116,247 23,632,619 942,047 737,078 (46,506)     -     -     -     - 22,000,000 2021 مارس 31في 

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

 

 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 

 

 المجمعة.المعلومات المالية المرحلية المكثفة من هـذه  اتشـكل جزء   12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  ةبيان التدفقات النقدي

  2022مارس  31المنتهية في فترة لل

  
 المنتهية في  أشهر ثالثةال

 مارس  31

  2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي ات إيضاح  

    أنشطة التشغيل 

 780,082 535,823  الربح قبل الضرائب  

    بصافي التدفقات النقدية:  قبل الضرائبربح التعديالت لمطابقة 

 28,686 55,813  استهالك أثاث ومعدات  

     - 58,400  استهالك موجودات حق االستخدام

 (2,678) (64,227)  إيرادات فوائد  

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات في أسهم أرباح محققة من بيع 
 الخسائرأو  األرباح

 
(386,703) (43,160) 

مدرجة بالقيمة العادلة من  استثمارات في أسهم خسائر )أرباح( غير محققة من 
 الخسائرأو  خالل األرباح

 
338,966 (114,808) 

 تكاليف تمويل لقروض وسلف 
 

59,924 -     

 مصروفات فائدة لمطلوبات التأجير
 

3,937 -     

 ودفعات مقدما  رد مخصص قروض 
 

(2,100) -     

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 

23,226 28,658 

   امتياز إيجار
 

(17,846) -     

  

───────── ───────── 

  
605,213 676,780 

 التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
   

 الخسائر أو  األرباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات في أسهم 
 

99,516 2,801,395 

 موجودات أخرى 
 

4,137,674 (741,699) 

 قروض ودفعات مقدما  
 

210,039 -     

 دائنون ومطلوبات أخرى 
 

(320,614) (1,987,938) 

  ستلمةإيرادات فوائد م
 

21,830 1,184 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
 

(8,941) (29,654) 
  ───────── ───────── 

 الناتجة من أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية
 

4,744,717 720,068 

  ───────── ───────── 

 أنشطة االستثمار  
 

  

 محددة األجل  ودائع
 

132,355 -     

 شراء أثاث ومعدات  
 

(719,770) (116,913) 

     - (4,750,000) 6 شراء عقارات استثمارية

 (3,240,000) (11,884,629) 4   ةاستثماري اتدفعات مقدما مدفوعة لشراء عقار

 ةاستثماري اتدفعات مستلمة من بيع عقار
 

2,550,000 -     
  ───────── ───────── 

 النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار صافي التدفقات 
 

(14,672,044) (3,356,913) 

  ───────── ───────── 

 أنشطة التمويل 
 

  

 متحصالت من قروض وسلف
 

9,000,000 -     

 سداد قروض وسلف 
 

(144,218) -     

  تكاليف تمويل مدفوعة
 

(42,251) -     

 سداد مطلوبات التأجير 
 

(24,753) -     
  ───────── ───────── 

 أنشطة التمويل  الناتجة من صافي التدفقات النقدية
 

8,788,778 -     
  ───────── ───────── 

 صافي النقص في النقد والنقد المعادل 
 

(1,138,549) (2,636,845) 

 6,419,435 4,390,258 3 يناير  1النقد والنقد المعادل في 
  

───────── ───────── 

 3,782,590 3,251,709 3 مارس  31النقد والنقد المعادل في 
  ═════════ ═════════ 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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  المجموعةحول معلومات التأسيس و    1
 

    التأسيسمعلومات حول  1.1
شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع  لتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

فقا  لقرار  و  2022مارس    31المنتهية في    أشهر  ثالثةلل"( وشركاتها التابعة )يشار اليها معا بــ "المجموعة"(  شركة األم)"ال
 .2022 مايو 15 مجلس اإلدارة بتاريخ

 

انعقاد   السنويةاجتماع  لم يتم  العمومية  المنتهية في    للشركة األم  الجمعية  لم يوافق ،  2021ديسمبر    31للسنة  وبناء عليه، 
المالية    المعلومات. ال تشمل  2021ديسمبر    31المجمعة للسنة المنتهية في  على البيانات المالية  م بعد  مساهمو الشركة األ

 .2022مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  ضروريةأي تعديالت قد تكون كثفة المجمعة المرحلية الم
 

ها علنا أسهمويقع مقرها بدولة الكويت، ويتم تداول    1984يناير    1في    تم تأسيسهاهي شركة مساهمة عامة    شركة األمالإن  
 استثمار. تمويل و وهيئة أسواق المال كشركةالمركزي بنك الكويت  لرقابة شركة األمفي بورصة الكويت. تخضع ال

 

 على ما يلي: شركة األم، تشتمل األنشطة الرئيسية للشركة األمطبقا  لعقد التأسيس والنظام األساسي لل
 

   من خالل أو   مباشرةالقيام بأنشطة االستثمار المالي في العديد من القطاعات االقتصادية داخل وخارج الكويت بصورة

التابعة الشركات  تأسيس  األنشطة من خالل  لتنفيذ نفس  القائمة  الشركات  في  تأسيس أو    المساهمة  في  الغير  مشاركة 

 هذه الشركات. أسهمشراء أو  الشركات المتخصصة

 الشركة لصالح  وتنميتها  األموال  واستثمار  المحافظ  األأو    إدارة  وتداول  وعالميا   محليا   عمالء  المالية  لصالح  وراق 

القيام بخالف ذلك بممارسة أو    إصدار األنواع المختلفة من السندات للغيرإلى    وإصدار وإدارة األوراق المالية باإلضافة

 كافة أنواع أنشطة الوساطة لتنفيذ أنشطة التمويل محليا وعالميا  وقبول وإدارة عقود االئتمان. 

 مالية. إجراء الدراسات واألبحاث وتقديم الخدمات ال 

  .تقديم خدمات صناع السوق 
 

 بـ "المساهم الرئيسي"فيما بعد  )يشار إليها    الذكير للتجارة العامة والمقاوالت ش.ش.و.هي شركة تابعة لشركة    شركة األم إن ال
 الكبرى "(.  شركة األم"الأو 
 

وعنوانها البريدي المسجل هو   5الدور  ،خالدبرج  ،بيرخليج العشارع ال 1قطعة  ،قبلةفي ال شركة األميقع المقر الرئيسي لل
 ، مدينة الكويت ، دولة الكويت.  13009، الصفاة  819ص. 

 

 معلومات حول المجموعة 1.2
 

 للمجموعة ما يلي: المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلومات تتضمن
 

 األنشطة الرئيسية   حصة الملكية %      بلد التأسيس  االسم 

  

مارس  31
2022 

 )مدققة( 
ديسمبر  31

2021 

  مارس 31
2021  

      شركات تابعة مباشرة  

  األوسط األولى القابضة ش.م.ك.م. )مقفلة(شركة 

 استثمار  %99.9 %99.9 %99.9 الكويت   *وشركاتها التابعة

 صندوق مدار  %94.2 %94.2 %94.2 الكويت   صندوق بوابة الخليج )"الصندوق"(

شركة الشرق األوسط للوساطة المالية ش.م.ك.م. 

 وساطة  %100 %100 %100 الكويت   فبك( ي)م

 تأجير سيارات   %99 %99 %99 الكويت  شركة كيمفيك لتأجير واستئجار السيارات ذ.م.م.
 

من خالل األوسط األولى  مباشرةغير شركات تابعة 
      القابضة ش.م.ك.م. )مقفلة( 

 عقارات     - %99 %99 الكويت   شركة كيمفيك األولى العقارية ذ.م.م.

 عقارات     - %99 %99 الكويت  ذ.م.م. تي رشركة كيمفيك 
 

وهناك خطابات تنازل لصالح المجموعة تؤكد أن  محتفظ بها من قبل أمناء نيابة عن المجموعة،  إن حصة الملكية المتبقية   * 

 .سهمالمجموعة هي المالك المستفيد من هذه األ



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 للمجموعة  السياسات المحاسبية التغيرات في و أساس اإلعداد         2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي   2022مارس    31المنتهية في    أشهر  ثالثةلل  المجمعة  المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتتم إعداد  

   .باستثناء ما هو مبين أدناه، "التقرير المالي المرحلي: 34رقم 
 

وفقا  للتعليمات الصادرة    2022مارس    31المنتهية في    أشهر  ثالثةلفترة الالمجمعة  المعلومات المالية المرحلية المكثفة  تم إعداد  

من بنك الكويت المركزي والمتعلقة بمؤسسات الخدمات المالية في دولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات قياس خسائر االئتمان  

ت  التزاما بتعليمات بنك الكوي  9المتوقعة على التسهيالت االئتمانية مقابل المبلغ المحتسب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  

المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى؛ وتأثيرها على اإلفصاحات ذات الصلة،  أو    المركزي

وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية )يشار إليها  

 المطبقة في دولة الكويت"(.  المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي وارير المالية معا  بــ "المعايير الدولية للتق
 

قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية على أساس أنها سوف تستمر في التشغيل على أساس مبدأ االستمرارية. وتأخذ  

تثير   قد  التي  المادي  التأكد  عدم  عدم وجود عوامل  اعتبارها  في  وقد وضعت  اإلدارة  االفتراض.  هذا  شكا  جوهريا  حول 

وجود توقع معقول أن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل إلى    المجموعة احكام تشير

 نهاية فترة المعلومات المالية. شهر من  12القريب ولمدة ال تقل عن 
 

البيانات المالية السنوية   في المطلوبة    واإلفصاحاتجمعة ال تتضمن كافة المعلومات  إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم

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

 وتفسيرات وتعديالت مطبقة من قبل المجموعة جديدة معايير  2.2
 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في اعداد البيانات    إلعدادن السياسات المحاسبية المطبقة  إ

  1باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية كما في    2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعة  المالية المجمعة السنوية

 تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  أو  تفسيراتأو  معايير  ألي. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 2022يناير 
 

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

 المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.  
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي إشارة 
التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية   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   الدولية   37المحاسبة  المعايير  أو تفسير لجنة تفسيرات  المحتملة  المحتملة والموجودات  المخصصات والمطلوبات 
: الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار  21للتقارير المالية 
، على التوالي، بدال  من اإلطار المفاهيمي، 21أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  37المحاسبة الدولي 

  اريخ الحيازة.لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في ت
 

ا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية   المحتملة غير مؤهلة لالعتراف    األصوللتوضيح أن    3تضيف التعديالت أيض 
 بها في تاريخ الحيازة. 

 

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

 

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

ا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها ب  الوصولاألصناف المنتجة أثناء   ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادر 

 .األرباح أو الخسائربيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في  المتحصالت منباإلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف المنشأة 
 

مبيعات لبنود حيث لم تكن هناك  المجمعة للمجموعة    المكثفةالمالية المرحلية    المعلوماتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 .ي أو بعد بداية الفترة األولى المعروضةمنتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام ف
 

 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 )تتمة( أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  2
 

 )تتمة( معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت مطبقة من قبل المجموعة  2.2
 

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

 بالمطلوبات المالية

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

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

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

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

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

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 النقد المعادل  و نقدال       3
 

 ا يلي:  ممألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، يتألف النقد والنقد المعادل 
 

 

 مارس  31
  2022 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2021 

 مارس   31
  2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

    

 1,750 1,500 1,500 نقد في الصندوق 

 3,780,840 4,288,758 3,250,209 نقد لدى البنوك

 - 100,000 - ودائع محددة األجل 

 

───────── ───────── ───────── 

المكثف  المرحلي  النقدية  التدفقات  بيان  في  المعادل  والنقد  النقد 

 3,782,590 4,390,258 3,251,709 المجمع 

أشهر   ثالثةذات فترة استحقاق اصلية أكثر من  قصيرة األجل  وديعة  

 907,200 2,911,686 2,779,331 شهر 12وأقل من 

 ───────── ───────── ───────── 
لالنقد   األجل طبقاً  قصيرة  المرحلي والودائع  المالي  المركز  بيان 

 4,689,790 7,301,944 6,031,040 المكثف المجمع 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

ديسمبر   31دينار كويتي ) 1,115,303 يتضمن النقد والنقد المعادل المفصح عنه أعاله األرصدة المحتجزة لدى البنك بمبلغ
   لالستخدام في العمليات اليومية.   غير المتاحةدينار كويتي(    697,440  :2021  مارس  31دينار كويتي و  1,115,303  :2021

 

وتحقق فائدة   من تاريخ اإليداع،    أشهر  3من    أكثرذات فترة استحقاق  تمثل ودائع لدى بنوك محلية    إن الودائع محددة األجل
: 2021  مارس  31و%  8.50إلى  %  0.55:  2021ديسمبر    31)%  8.5إلى  %  0.55  من  بنسبة  ةمعدل فائدة فعليبمتوسط  
 سنويا .   (0.65%

 

  



وشركاتھا التابعة ش.م.ك.عشركة الكویت والشرق األوسط لالستثمار المالي 
 

(غیر مدققة) المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلومات المالیة إیضاحات حول 
2022مارس 31للفترة المنتھیة في 
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موجودات أخرى  4

مارس 31
2022

(مدققة) 
دیسمبر 31

2021
مارس 31

2021
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

425,982446,205383,298أتعاب إدارة مستحقة 
521,640560,601709,033إیرادات عمولة مستحقة

206,463184,594204,620مدفوعات مقدما  
1,881,0111,309,9873,122,133مبالغ مستحقة من المتداولین والوسطاء لم یتم تسویتھا 

11,884,6295,427,0003,240,000*ةاستثماریاتمقدما لشراء عقاراتدفع
1,082,172284,158107,900مدینون آخرون 

───────────────────────────
16,001,8978,212,5457,766,984
══════════════════════════════

لكویت، وقامت  في دولة اةستثماریاالاتعقاربعض الد") لشراء  و("العقةد مبدئیوعق4وقعت المجموعة  ،  السنة السابقة* في  
دفع ، لحالیةا وخالل الفترة  ،عالوة على ذلك.  2021دیسمبر  31كما في  دینار كویتي5,427,000مقدما بمبلغ  اتبسداد 

وقامت بسداد دفعةستثماریاالاتعقاربعض اللشراء  إضافیة  ة د مبدئیو عق5وقعت المجموعة   مقدما  اتفي دولة الكویت، 
ات القانونیة  د شروط البیع وااللتزامات التعاقدیة لكل طرف. مازالت اإلجراءوحدد العقت.دینار كویتي6,457,129بمبلغ

ملكیة   بنقل  للمجموعة  المتعلقة  ھذه  العقارات  بإصدار  التصریح  تاریخ  في  كما  المالمعلوماتجاریة  المكثفة المالیة  رحلیة 
المجمعة.

إن الموجودات األخرى ال تتضمن أي موجودات منخفضة القیمة. 

ودفعات مقدماً قروض 5

مارس 31
2022

(مدققة) 
دیسمبر 31

2021
مارس 31

2021
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

9,855,45310,065,4927,500,000قروض للعمالء*
-(25,655)(23,555)ناقًصا: مخصص عام 
(7,500,000)(7,500,000)(7,500,000)ناقًصا: مخصص محدد

───────────────────────────
2,331,8982,539,837-

══════════════════════════════

ممنوحاً لعمیل بمبلغ  دفعات مقدماً تتضمن القروض و*   7,500,000:  2021دیسمبر  31(دینار كویتي  7,500,000قرضاً 
بتحقیق دین مصدق من  وكالة  استثمار  دینار كویتي) بموجب  7,500,000:  2021مارس  31دینار كویتي و بل  قمدعوماً 
ومسجل برقم  –وزارة العدل   ذات اإلجراءات القانونوتم الشروع في اتخاذ  )  6(مجلد  3427/2011إدارة التصدیقات  یة 

لتي تعرض اولم یتم إجراء أي استردادات من عملیات التحصیل نتیجة الصعوبات المالیة الجوھریة  .  14179653رقم  الصلة ب
لھا المدین. وبالتالي، تم اعتبار ھذا الدین منخفض القیمة االئتمانیة وتم احتساب مخصص لھ بالكامل.

عقارات استثماریة 6

مارس 31
2022

(مدققة) 
دیسمبر 31

2021
مارس 31

2021
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

2,500,0002,500,0002,500,000في بدایة الفترة/ السنة
--4,750,000إضافات 

───────────────────────────
7,250,0002,500,0002,500,000السنةفي نھایة الفترة/ 

═══════════════════════════

دینار 2,500,000: 2021دیسمبر 31دینار كویتي (6,250,000تم رھن العقارات االستثماریة التي تبلغ قیمتھا الدفتریة 
و ا2,500,000:  2021مارس  31كویتي  أجل  من  كضمان  كویتي)  ببعض ستیفاءدینار  الخاصة  الضمانات  متطلبات 

).7(إیضاح سلفالقروض وال



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 قروض وسلف        7

 

 مارس  31
  2022 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2021 

 مارس   31
  2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 -     4,597,291 4,453,073 دائنو تمويل إسالمي )تورق( 
 -     -     000,0009, قرض قصير األجل 

 ────────── ────────── ────────── 

 13,453,073 4,597,291     - 

 ══════════ ══════════ ══════════ 

    

     - 581,217 9,586,495 ةمتداول

     - 4,016,074 3,866,578  ةغير متداول
 

 31)  2022مارس    31دينار كويتي كما في    6,250,000العقارات االستثمارية بمبلغ  بألجل مضمون  محدد االقرض  إن  

ودفعات مقدمة لشراء عقارات دينار كويتي(    2,500,000:  2021مارس    31دينار كويتي و  2,500,000:  2021ديسمبر  

 .2022مارس  31دينار كويتي كما في  11,884,629استثمارية بمبلغ 
 

 السهم  ربحية       8

على المتوسط المرجح لعدد    شركة األمالخاص بمساهمي ال  الفترة  يتم احتسـاب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة ربح 

العاديين   شركة األمالخـاص بمسـاهمي ال  . يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسـمة الربحالفترةالعادية القائمة خالل    سهماأل

العادية التي سيتم إصدارها    سهمزائدا  المتوسط المرجح لعدد األ  الفترةالعادية القائمة خالل    سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األ

عادية. اخذا في االعتبار عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية    أسهمإلى    العادية المحتملة المخففة  سهمعند تحويل كافة األ

 السهم األساسية والمخففة متطابقة. 

  

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

 

2022 2021 
   

 747,525 512,230 بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي( الخاص ربح الفترة 

 

══════════ ══════════ 

 246,724,437 220,000,001 (  أسهمالقائمة خالل الفترة ) سهمالمتوسط المرجح لعدد األ

 

══════════ ══════════ 

 3.03 2.33 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 
 ══════════ ══════════ 

 

المالية وبين تاريخ الموافقة على اصدار هذه المعلومات  المعلوماتعادية بين تاريخ    أسهمجراء أي معامالت تتضمن يتم إلم 

 ما يتطلب إعادة ادراج ربحية السهم. بالمالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

  



وشركاتھا التابعة ش.م.ك.عشركة الكویت والشرق األوسط لالستثمار المالي 
 

(غیر مدققة) المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلومات المالیة إیضاحات حول 
2022مارس 31للفترة المنتھیة في 



13

األطراف ذات عالقة  إفصاحات 9

جلس ملدى المجموعة المساھمین الرئیسیین والشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة وأعضاء  تتضمن األطراف ذات عالقة  
الكین الرئیسیین لھااإلدارة والمسؤولین التنفیذیین بالمجموعة وأفراد عائالتھم من الدرجة األولى والشركات التي یمثلون الم 

معامالت من قبل  سیطرة مشتركة. تتم الموافقة على سیاسات تسعیر وشروط ھذه الأو التي یمارسون علیھا تأثیرًا ملموساً أو 
إدارة المجموعة. 

31تھیة في  المنأشھرثالثةالجمالي مبلغ المعامالت التي تم تنفیذھا مع أطراف ذات عالقة خالل  یعرض الجدول التالي إ
مارس31، و  2021دیسمبر  31و،2022رس  ما 31، واالرصدة لدى أطراف ذات عالقة كما في  2021و2022مارس  
2021  .

أشھر المنتھیة في الثالثة
مارس 31

2022
دینار كویتي 

2021
دینار كویتي 

الخسائر المرحلي المكثف المجمع  أو بیان األرباح
117,736(248,333)(خسائر) أرباح من صنادیق مدارة من قبل الشركة األم صافي 

(22,313)(49,596)مصروفات عمومیة وإداریة 

مارس 31
2022

(مدققة) 
دیسمبر 31

2021
مارس 31

2021
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

:المرحلي المكثف المجمعبیان المركز المالي
3,672,6423,559,4933,206,358استثمارات في صنادیق مدارة من قبل الشركة األم 

30,606-2,621أرصدة مدینة أخرى 
(3,166)(136,463)(2,168,520)ارصدة دائنة أخرى 

الت أخرى  ممعا
61,652556,94857,610أثاث ومعدات  مشتریات

══════════════════════════════

موظفو اإلدارة العلیا 
وسلضیت مسئولیة  لدیھم  ممن  واألعضاء الرئیسیین في اإلدارة  مجلس اإلدارة  موظفو اإلدارة العلیا أعضاء  تخطیط  من  طة 

وتوجیھ ومراقبة أنشطة المجموعة.  

كما یلي: المتعلقة بموظفي اإلدارة العلیا واألرصدة القائمةمجمل قیمة المعامالتكان 

فترة لقیمة المعامالت  
مارس 31اشھر المنتھیة في ثالثةال

2022
دینار كویتي 

2021
دینار كویتي 

107,55283,729رواتب ومزایا قصیرة األجل  
6,1534,478مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

────────────────────
113,70588,207

════════════════════

كما في القائمالرصید  

مارس 31
2022

دینار كویتي  

(مدقق)  
دیسمبر 31

2021
دینار كویتي 

مارس 31
2021

دینار كویتي  

72,90555,61747,457رواتب ومزایا قصیرة األجل  
171,876147,866129,028مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

──────────────────────────────
244,781203,483176,485

══════════════════════════════



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 المالية  لألدواتقياس القيمة العادلة  10
 

 لقيمة العادلة ل الجدول الهرمي 
اإلفصاح عنها يتم تصنيفها وفقا للجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة بناءا  أو    األدوات المالية التي يتم تسجيل قيمتها العادلةإن  

 الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل على النحو التالي:  مستوى من المدخالت على أقل 
 

  المطلوبات المماثلة.أو  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات - 1المستوى 

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

 غير مباشر.أو  ملحوظ ا بشكل مباشر

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

 .ملحوظ ا
 

على اساس متكرر، بالقيمة العادلة  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في  

إلى   تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  

 . لمعلومات الماليةلأقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 
 

 مقارنة بفترة المعلومات المالية السابقة. لم يتم إجراء ي تغيير على طرق وآليات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة 
 

البنود التي يلخص الجدول التالي األدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر بخالف 

 تقارب قيمتها الدفترية قيمتها العادلة بصورة معقولة: 
 

  بواسطة قياس القيمة العادلة   

 

األسعار المعلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة 
 (2)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
غير الملحوظة 

 المجموع (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    2022مارس   31

مدرجة بالقيمة العادلة من   أسهم استثمارات في  
     الخسائر: أو    خالل األرباح 

 2,482,642 - - 2,482,642 مسعرة  أسهم   - 

 4,322,835 1,468,512 2,854,323 - صناديق   - 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,482,642 2,854,323 1,468,512 6,805,477 

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

مدرجة بالقيمة العادلة من استثمارات في أسهم  
     خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 206,326 206,326 - - غير مسعرة   أسهم   - 

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

 7,011,803 1,674,838 2,854,323 2,482,642 )بالقيمة العادلة(   أسهماستثمارات في  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

 

األسعار المعلنة في 
أسواق نشطة 
 (1)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة 
 (2)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
غير الملحوظة 

 المجموع (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  )مدققة( 2021ديسمبر    31

مدرجة بالقيمة العادلة من   أسهم استثمارات في  
     الخسائر: أو    خالل األرباح 

 2,867,226 - - 2,867,226 مسعرة  أسهم   - 

 3,944,040 1,158,940 2,785,100 - صناديق   - 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,867,226 2,785,100 1,158,940 6,811,266 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

مدرجة بالقيمة العادلة من استثمارات في أسهم  
  خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 

  

 171,302 171,302 - - غير مسعرة   أسهم   - 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 6,982,568 1,330,242 2,785,100 2,867,226 )بالقيمة العادلة(   أسهم استثمارات في  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 10
 

 الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة )تتمة( 
 

  بواسطة قياس القيمة العادلة   

 

األسعار المعلنة في 
أسواق نشطة 
 (1)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة 
 (2)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
غير الملحوظة 

 المجموع (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2021  مارس   31
     

مدرجة بالقيمة العادلة من   أسهم استثمارات في  

     الخسائر: أو    خالل األرباح 

 619,168     -     - 619,168 مسعرة  أسهم   - 

 4,038,693 1,690,267 2,348,426     - صناديق   - 
 

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

 
619,168 2,348,426 1,690,267 4,657,861 

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

مدرجة بالقيمة العادلة من  استثمارات في أسهم 

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 114,605 114,605     -     - غير مسعرة   أسهم   - 
 

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

 4,772,466 1,804,872 2,348,426 619,168 )بالقيمة العادلة(   أسهم استثمارات في  
 

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

من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل الفترة، كما لم يتم    2والمستوى    1المستوى    لم يتم إجراء أي تحويالت بين
  . 2022مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلقياس القيمة العادلة خالل ال 3المستوى أو إلى  إجراء أي تحويالت من

 

 للجدول الهرمي للقيمة العادلة 3مطابقة المستوى  
الحركات   كافة  مطابقة  التالي  الجدول  المستوى  يعرض  المصنفة ضمن  للبنود  العادلة  القيمة  فترة   3في  ونهاية  بداية  بين 

 المعلومات المالية: 
 

 غير مدرجة   أسهمفي  وصناديق  استثمارات 

 

القيمة العادلة من 
أو  خالل األرباح

 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات  

 المجموع   الشاملة األخرى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2022مارس  31
    

 1,330,242 171,302 1,158,940  2022يناير  1كما في 

 (313,672)     - (313,672) الخسائر أو  إعادة القياس المسجلة في األرباح

 623,244     - 623,244 المشتريات صافي 

 35,024 35,024     - إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى  
 ────────── ────────── ────────── 

 1,674,838 206,326 1,468,512   2022مارس  31كما في 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 غير مدرجة  أسهمفي وصناديق استثمارات  

 

القيمة العادلة من 
أو   خالل األرباح

 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات  
 المجموع   الشاملة األخرى  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   )مدققة(  2021ديسمبر  31
    

 1,991,761 97,085 1,894,676  2021يناير  1كما في 

 (328,069)     - (328,069) الخسائر أو  المسجلة في األرباحإعادة القياس 

 (428,032) (20,365) (407,667) صافي المشتريات 

 94,582 94,582     - إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى  
 ────────── ────────── ────────── 

 1,330,242 171,302 1,158,940 2021ديسمبر  31كما في 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 10
 

 للجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 3مطابقة المستوى  
 

 غير مدرجة  أسهمفي  وصناديق استثمارات 

 

القيمة العادلة من 
أو   خالل األرباح

 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات  
 المجموع   الشاملة األخرى  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   2021 مارس 31
    

 1,991,761 97,085 1,894,676  2021يناير  1كما في 

 (161,954)     - (161,954) الخسائر أو  إعادة القياس المسجلة في األرباح

 (42,455)     - (42,455)  االستبعاداتصافي 

 17,520 17,520     - إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى  
 ────────── ────────── ────────── 

 1,804,872 114,605 1,690,267 2021 مارس 31كما في 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

إن أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانات 
 .2021ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

يتم قياسها في ظل بعض الظروف باستخدام أساليب تقييم تتضمن   3إن القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  
بيانات السوق  إلى    السوق الملحوظة حاليا في نفس األداة وال تستند  معامالتافتراضات لم يتم اثباتها بواسطة األسعار من  

ب تقييم تعتمد على نوع األداة وبيانات السوق المتاحة. على سبيل المثال، في حالة غياب الملحوظة. تستعين المجموعة بأسالي
وقائمة   والنتائج  فيها  المستثمر  للشركة  المالي  الوضع  تحليل  أساس  العادلة لالستثمار على  القيمة  تقدير  يتم  النشط،  السوق 

التغيرات الموجبة والسالبة   التغيرات في قيمة  المخاطر والعوامل األخرى. يتم تحديد  المالية على أساس  في قيمة األدوات 
للتقدير. تشير تقديرات اإلدارة األدوات نتيجة اختالف مستويات المؤشرات غير الملحوظة وتحديد أن  إلى    ما يصلح منها 

% في متغيرات  5ة  اإليرادات الشاملة األخرى لن يكون جوهريا  في حالة وقوع تعديل بنسبأو    الخسائرأو    التأثير على األرباح 
 وفق ا للقيمة العادلة. 3المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتقييم األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 

 

بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن القيمة الدفترية ال تختلف بصورة جوهرية عن  
يعاد تسعيرها مباشرة فور أو    ه الموجودات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجلقيمتها العادلة حث أن أغلب هذ

 وقوع أي حركة في أسعار الفائدة السوقية.  
 

 معلومات القطاعات    11
 

  خمس المنتجات والخدمات التي تقدمها وتتضمن  إلى    وحدات اعمال استناداإلى    ألغراض اإلدارة، تنقسم أنشطة المجموعة
 يتم اعداد تقارير بشأنها:  قطاعات

 

 :توفير خدمات إدارة الصناديق والمحافظ لصالح الغير بصفة األمانة.في هذا القطاع شارك ي إدارة الموجودات 
 :التداول من خالل اإلنترنت في  و  الوساطة  في خدمات  هذا القطاع   عملي  الوساطة المالية والتداول عبر شبكة اإلنترنت

 بدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا والواليات المتحدة األمريكية. سهمأسواق األ
 :العمالء الذين يقومون بالتداول في بورصة الكويت إلى    تقديم القروض الهامشيةفي  هذا القطاع  عمل  ي  عمليات االئتمان

 وتقديم القروض التجارية للعمالء.
   بما في ذلك   وأنشطة العقارات  أنشطة االكتتاب في السوق النقديفي    القطاع  عملي  والخزينة:لعقارات  وااالستثمارات

 . تداول األسهم والصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق الدولية
 أنشطة استئجار وتأجير العقارات في دولة الكويت.: أنشطة التأجير واالستئجار 

 

نتائج التشغيل لوحدات االعمال كل على حدة لغرض اتخاذ القرارات بمراقبة    المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية  يقوم
مقابل    بشكل متسقالخسائر ويتم قياسها  أو    على األرباح  استناداالمتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات  

 المجمعة.  المعلومات المالية المرحلية المكثفةالخسائر في أو  األرباح
 

 31في    المنتهية  أشهر  ثالثةلفترة ال  باح للقطاعات التشغيلية للمجموعةلجداول التالية معلومات عن اإليرادات واالرتعرض ا
 على التوالي:  2021و 2022مارس 

 

 

 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 معلومات القطاعات )تتمة(  11
 

   2022مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةال
 إدارة الموجودات 

الوساطة والتداول  
 عمليات االئتمان عبر اإلنترنت 

االستثمارات 
 والخزينةوالعقارات  

أنشطة التأجير 
 المجموع  واالستئجار

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

 1,683,234 49,461 281,687 38,195 893,817 420,074 إيرادات القطاع  

 (1,147,411) (44,103) (561,847) (384) (334,840) (206,237) مصروفات القطاع  

 (24,271) - (24,271) - - - الضرائب 

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

 511,552 5,358 (304,431) 37,811 558,977 213,837 القطاع   أرباح )خسائر(

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

 إدارة الموجودات  

الوساطة والتداول  
 عمليات االئتمان عبر اإلنترنت 

االستثمارات 
 والخزينةوالعقارات  

أنشطة التأجير 
 المجموع  واالستئجار

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

        2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال

 1,452,470 45,565 271,734     - 806,228 328,943 إيرادات القطاع 

 (672,388) (12,006) (182,637) (2,484) (276,786) (198,475) مصروفات القطاع  

 (34,994)     - (34,994)     -     -     - الضرائب 

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

 745,088 33,559 54,103 (2,484) 529,442 130,468 القطاع  أرباح )خسائر(

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

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية إيضاحات حول 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 معلومات القطاعات )تتمة(  11
 

 :2021  مارس 31، و2021ديسمبر  31، و2022مارس  31كما في  قة بالقطاعات التشغيلية للمجموعةالموجودات والمطلوبات المتعلعرض الجدول التالي معلومات عن ي
 

 

 إدارة 

 الموجودات 

الوساطة والتداول  
 عبر اإلنترنت 

 عمليات 

 االئتمان

االستثمارات 
 والخزينةوالعقارات  

أنشطة التأجير 
 المجموع  واالستئجار

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  

       الموجودات 

       

 49,154,072 1,263,755 33,188,722 2,421,730 9,412,073 2,867,792 2022مارس  31

 

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

 37,369,817 1,059,225 21,424,571 2,589,852 9,410,843 2,885,326   2021ديسمبر  31

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

 28,654,364 4,903,037 11,859,606     - 9,417,499 2,474,222  2021 مارس 31

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

       

       المطلوبات  

       

 22,408,900 104,918 20,642,030 800,787 564,223 296,942 2022مارس  31

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

 11,171,221 127,913 9,265,390 914,076 559,577 304,265   2021ديسمبر  31

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

 4,905,498 55,577  3,999,760 622 467,578 381,961  2021 مارس 31

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

 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
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 وموجودات محتملةمطلوبات محتملة التزامات و 12

 
 مارس  31

  2022 

 )مدققة(
ديسمبر   31

2021 
 مارس   31
  2021 

 كويتيدينار   دينار كويتي دينار كويتي 
    

    التزامات 

 المدرجة  باالستثمارات في أسهم مساهمات رأسمالية غير مستدعاة تتعلق  
 36,507 35,007 30,610 الخسائر أو  بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 
════════ ════════ ════════ 

    مطلوبات محتملة 

 338,889 834,701 1,213,299 ضمان

 
════════ ════════ ════════ 

 

 ضمان بنكي  12.1
مليون    46.30منشأة ما بمبلغ  إلى    إن الكفاالت الصادرة من قبل المجموعة الموضحة أعاله تستبعد كفالة تضامنية ممنوحة

مليون دينار كويتي( نظرا  ألن  46.12: 2021 مارس 31مليون دينار كويتي و 46.13: 2021ديسمبر  31دينار كويتي )
هذه الكفالة مدعومة بكفالة تضامنية مقابلة غير قابلة لإللغاء بمبلغ مساوي صادرة لصالح المجموعة من قبل جهة سيادية 

هي شركة مساهمة في هذه المنشاة التي تم تأسيسها في مملكة البحرين بصفة األمانة. ال يتم    شركة األمبدولة الكويت. إن ال
  السيطرة   شركة األماحتسابها ضمن حقوق الملكية حيث أن هذه المنشأة تمثل منشأة مهيكلة وال تملك الأو    تجميع هذه المنشأة

   .التأثير الجوهري على المنشأةأو  السيطرة المشتركةأو 
 

 المطلوبات المحتملة للمطالبات القضائية  12.2
خالل السنوات السابقة، تقدم بعض حاملي الوحدات )"حاملي الوحدات"( بطلب استرداد وحداتهم في الصناديق المدارة من 

وبدأت في )"الصناديق"(. إال أن الصناديق قامت بتعليق االستردادات بصورة مؤقتة نظرا لمشاكل السيولة    شركة األمقبل ال
القانونية ضد 2008في سنة    المنتظمةالتصفية  تنفيذ عملية   اإلجراءات  اتخاذ  في  الوحدات  . وعليه، شرع بعض حاملي 
بصفتها مصفي الصناديق   –ذلك، أقامت الشركة  إلى    إضافةالسترداد وحداتهم والمطالبة بتعويض.    شركة األمالصناديق وال

 تتمكن من إجراء التصفية المنتظمة.  ضد بعض مديني الصناديق السترداد األرصدة المدينة القائمة لكي مضادةدعوى  –
 

والصناديق متداولة في مراحل تقاضي    شركة األمإن اإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبل حاملي الوحدات ضد ال
 مختلفة، ولم تصدر أحكام قضائية باتة من محكمة التمييز حتى تاريخه. 

 

الرأي القانوني الذي أبداه إلى    للدعاوى القضائية المتداولة، واستنادا    شركة األمكجزء من المراجعة المنتظمة التي تقوم بها ال
 إمكانيةعدم  إلى    وفي ضوء الحقائق المفصح عنها أعاله، توصلت اإلدارة  شركة األمالمستشار القانوني الداخلي والخارجي لل

تقدير موثوق منه حول النتيجة المرجحة لتلك الدعاوى. وعليه، لم يتم احتساب مخصص ألي مطلوبات في إلى    الوصول
  . المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةهذه 

 

 أصل محتمل  12.3
. ولكن، لم يتم تسجيل العقار المعاد حيازته كأصل في 2009مايو    7عقارا  بموجب سند ملكية بتاريخ    شركة األمتمتلك ال

نتيجة إلجراءات التقاضي القائمة مع العميل. وصدر حكم    2019ديسمبر    31البيانات المالية المجمعة للمجموعة كما في  
وترى اإلدارة أن هذه النتيجة اإليجابية   .بات ملكية العقاربإث  2020يناير   19بتاريخ  شركة األممحكمة أول درجة لصالح ال

بيان المركز  الحق في ملكية هذا العقار. وبالتالي، يتم تسجيل األرض في الوقت الحالي في  كامل    شركة األمالقد منحت  
 مقيم مستقل معتمد. دينار كويتي والذي تم تحديده من قبل  9,000,000بالقيمة العادلة بمبلغ المالي المجمع للمجموعة 

 

دينار    9,000,000، وافق مجلس اإلدارة على قرار بيع عقار استثماري لقاء مقابل إجمالي بمبلغ  2020أغسطس    24في  
 ، تقوم المجموعة باستكمال بيع العقار2020سبتمبر    13خسائر من هذه المعاملة. في  أو    كويتي. لم يتم تسجيل أية أرباح

 طرف ذي عالقة.  إلى 
 

ا بتاريخ  سنة السابقةالخالل   ال  2021يناير    13، صدرت محكمة االستئناف حكم  المبرم بين  العقد   شركة األميقضي بأن 
يعتبر   2009مايو  7وعميلها يجب أن يعتبر فقط كضمان مقابل اتفاقية الوكالة وليس كعقد بيع وأن سند الملكية المؤرخ في 

، صدر حكم عن محكمة التمييز يقضي بتعليق الحكم الصادر عن محكمة االستئناف وتنظر  2021مارس    28الغي ا. في  
المعلومات  ءات المحاكمة وجلسات االستماع قائمة حتى تاريخ التصريح بهذه  محكمة التمييز حالي ا في الدعوى وال تزال إجرا

  .المجمعة المالية المرحلية المكثفة
 

تم إخطار الشركة األم من قبل مستشارها القانوني بأنه من الممكن فقط، ولكن ليس من المحتمل، قبول الدعوى المرفوعة  
 المرحلية المكثفة   المالية  معلوماتالتزام في الضد الشركة األم. ووفق ا لذلك، لم تسجل الشركة األم أي مخصص مقابل أي  

.ةالمجمعة فيما يتعلق بهذه اإلجراءات القضائي


