
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ش.م.ك. )عامة(  -الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار  

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة  المكثفة المالية المرحلية  معلوماتال

 وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل 

  2022 يونيو 30

  )غير مدققة( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

  للتمويل واالستثمار ش.م.ك. )عامة( الكويتيةالشركة 
 

 مقدمة
كة لشرا")  .م.ك. )عامة(ش  رلشركة الكويتية للتمويل واالستثماللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق  

وشرك )اتاألم"(  التابعة  إليهها  معًا  يشار  في  "بـ  ا  كما  و  يوبيان  2022  يونيو  30المجموعة"(  الشاملدخ لاالدخل  المرحليين   ل 

فقات  دتلاو  يةكلحقوق المالتغيرات في  ني  بياو  بذلك التاريخ،  تينالثالثة والستة أشهر المنتهي  يتلفتر  هبلمتعلقين  ا  ينالمجمع  المكثفين

عن    هي المسؤولة  األمكة  شررة الا دإخ. إن  المنتهية بذلك التاري  أشهر  الستةلفترة    به  ينالمتعلق  ينالمجمع  المرحليين المكثفينالنقدية  

ر  يب عإن مسؤوليتنا هي الت.  2اح  إيضداد المبين بألساس اإلعإعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا  

 فة المجمعة.المرحلية المكث مراجعتنا لهذه المعلومات المالية جةتين عن
 

  عةنطاق المراج
بمراجعتنا قمنا  ً قفو  لقد  للمعياا الدولي    قبل    2410ر  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة   ل قمستلا  مراقب 

ت  "للمنشأة المراجعة.  بمهام  المالمتعلق  مراجعة  اولعتمثل  االستفسارات  ة المجمع  ةالمكثف  المرحليةة  ليالممات  توجيه  ة بصف  في 

للمراجعة. إن  جراءات التحليلية واإلجراءات األخرى  طبيق اإلتو  ةيألمور المالية والمحاسبالمسؤولين عن اإلى الموظفين    رئيسية

الحصول على تأكيد   ناكننه ال يمفإ  ليه،وعة  ايير التدقيق الدولييتم وفقاً لمعالتدقيق الذي  نطاق  شكل كبير من  بنطاق المراجعة أقل  

 رأياً يتعلق بالتدقيق. ال نبدي اننإفي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي األمور الهامة الت فةكالم ببأننا على ع
 

 النتيجة 
م يتم ل  قةالمالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفأن المعلومات  جب االعتقاد بإلى علمنا ما يستو  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد

 .2إيضاح ألساس اإلعداد المبين بة، وفقاً ديماإعدادها، من جميع النواحي ال
 

   نونية والرقابية األخرىقاتقرير حول المتطلبات ال

ذلكباإل إلى  واستناداً ضافة  المكثفة    ،  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  الدفات  المجمعةإلى  في  وارد  هو  ما  مع  ر  متفقة 

لقانون الشركات   جود أية مخالفاتو إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا    . نبين أيضاً، حسبما وصلاألم  للشركةية  بلمحاسا

 األساسي للشركة  م، أو لعقد التأسيس أو للنظاوالتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذية  قة لهوالتعديالت الالح  2016لسنة    1رقم  

أو مركزها م  ألا  ركةعلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الش  2022  يونيو   30ة في  ير المنتهشهأ  الستةة  خالل فتر  ،األم

 المالي. 
 

أنه خالل   إليه علمنا واعتقادنا،  ،مراجعتنانبين أيضـاً  القانونعلمنا وجود أية مخالفات  لم يرد إلى    حسبما وصل    32  رقم   ألحكام 

ام  حكألهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو  تنظيم الم ومركزي  ال  ن النقد وبنك الكويتوالتعديالت الالحقة له بشأ  1968لسنة  

المنتهية في    الستة فترة  خالل    به  المتعلقة  تعليماتلمال والبشأن هيئة أسواق ا  2010  سنةل  7رقم    القانون   2022يونيو    30أشهر 

ً مادي اً ه تأثيرن ليكوقد على وجه   المالي.  او مركزهأ األم شركةلا نشاطعلى  ا

 

 

 

 

 

 

 

 العبدالجادر  عادل  بدر

 أ  ةئف 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 لعيبان والعصيمي وشركاهم ا
 

 2022أغسطس   4
 

   الكويت





 ة عالتاب اهتاكرش( وامةم.ك. )عش. - را ستثمالاوويل تملية لتويلكة االشرك
 

 

 .ةمعجلما ةفمكثاللية حلمرا ليةمالومات المعال هن هذم جزءا   تشكل 12 إلى  1ن مفقة لمرا تيضاحاإلإن ا
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 ق( دقم ير)غ معجملا كثفمال ل المرحليلدخا نبيا

  2022 يونيو 30ية في منته لا ةرتفلل

 
 

 هية في المنت رأشه ثالثةال
 يونيو 30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

 
 2022 2021 2022 2021 

 
 كويتي  ارنيد تيدينار كوي كويتي  ارنيد تير كوياندي ت اح اإيض

      يرادات إلا

 945,082 757,514 379,131 306,444  ل يموت تاداإير

 408,238 586,667 228,199 276,529  اراتستشوا إدارةأتعاب 

 518,400 580,060 290,136 269,345  طة ات وسعموال

 336,706 356,721 250,551 (125,760) 7 مارات تثاس إيرادات)خسائر( 

 138,680 184,190 69,210 91,835  رجيتأ إيرادات

 60,576 61,199 30,216 30,760  زميلة كاتشر جفي نتائحصة 

 (62,589) 84,319 (58,945) 73,070    يةأجنبعمالت  تحويل  )خسائر( أرباح

 236,983 111,135 209,160 75,882  أخرى  إيرادات

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

  998,105 1,397,658 2,721,805 2,582,076 

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

      ات روف مصال

 (140,487) (173,536) (68,198) (92,706)  تمويل تكاليف 

 (1,378,592) (1,260,400) (626,905) (615,112)  موظفين  تكاليف

 (694,606) (595,550) (357,458) (232,829)  ة يتسويقو ةيرادإو يةومعم تمصروفا

 (149,992) (178,487) (77,039) (90,071)  الك هتاس

 340,846 299,617 112,020 230,739  وقعةت مال نئتماالا خسائرص مخص رد

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

  (799,979) (1,017,580) (1,908,356) (2,022,831) 

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

 559,245 813,449 380,078 198,126  ب  ائص الضرمخصقبل  الربح

 (24,009) (26,018) (16,570) (8,584)  بائضر ال مخصص

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

 535,236 787,431 363,508 189,542    ةفتر لا ربح

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

      : الخاص بـ

 457,488 698,845 305,173 244,634  األممساهمي الشركة 

 77,748 88,586 58,335 (55,092)  رةطيمسالر ص غيالحص

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

 535,236 787,431 363,508 189,542  ة ر فتال حرب

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

 فلس  1.5 فلس   2.3  فلس    1.0 فلس    0.8 8   األمركة شلاهمي اسمبصة خا ال مسهالبحية ر

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

 

 

 

 

 

 

 



 ة عالتاب اهتاكرش( وامةم.ك. )عش. - را ستثمالاوويل تملية لتويلكة االشرك
 

 

 .ةمعجلما ةفمكثاللية حلمرا ليةمالومات المعال هن هذم جزءا   تشكل 12 إلى  1ن مفقة لمرا تيضاحاإلإن ا
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 ( )غير مدققمع جملا فمكث الي رحللما  لدخل الشاملا نايب

  2022 يونيو 30 ة فيالمنتهي ترةفلل

 
 

 هية في المنت رأشه ةثالث ال
 يونيو 30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

 
 2022 2021 2022 2021 

 
 كويتي  ارنيد تيدينار كوي كويتي  ارنيد تيكوي دينار 

 
     

 535,236 787,431 363,508 189,542   ةفتر لا حبر

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

        :رىأخة ملشا ( إيراداتخسائر )

  لخدلن ابيا إلى يفهاإعادة تصن قد يتمأو  يتم ودبن
        :ةالحق تراتفي ف معمجلالمكثف ا يلرحملا

درجة م تمويل لمدينو ةدل عاي القيمة الير فالتغصافي 

 (16,523) (121,737) (14,503) (71,629)  رى خاألة ملاالش داترايإلاخالل من  ةلادعال ةبالقيم

  لخالدن ياب إلى لمحوالعادلة الة يملقا احتياطي

تمويل   مدينو  عبي من عف المجمالمرحلي المكث

  لةامشال يراداتاإلخالل   من دلةاعال القيمةمدرجة ب

 (10,034) - - -  خرىاأل

 مانئت الا خسائرمخصص  ينتكو( رد) يفاص

من   ةعادلال رجة بالقيمةدمتمويل   لمدينو ةوقعالمت

 106,037 (322,976) 210,275 (140,680) ج  -4 ى خراأل  ملةالشا داترايإلا لالخ

 - 44,891 - 29,025  أجنبية  عمالت فروق تحويل 

  األخرى الشاملة (رئخسا)ال اإليرادات  في صةح

 (15,086) 28,812   (9,277) 19,170  يلةمزكات رشل

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

  (164,114) 186,495 (371,010) 64,394 

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

  يرحلالم الدخل نبيا إلى  هافينصت ةدإعا ميت لند وبن
      :في فترات الحقة مجمعف الالمكث

ية ك لوق مالعادلة ألدوات حق ي القيمةالتغير فصافي 

  ةلمالشا يراداتإلا ل خال نمدلة عالا ةقيمبالة مصنف

 29,641 (1,909) 7,675 (1,305)  خرىاأل

  

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

 94,035 (372,919) 194,170 (165,419)  ترة فلل خرىأ شاملة ( إيراداتر ئساخ)

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

 629,271 414,512 557,678 24,123  ة رفتلل ةملالشا اإليرادات ليإجما

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

      :  ص بـالخا

 551,523 325,926 499,343 79,215  األم   شركةلا هميمسا

 77,748 88,586 58,335 (55,092)  ة طرسيالم رغي صحصال

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

 629,271 414,512 557,678 24,123  للفترة  ةالشامل اتاإليرادإجمالي 

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

 

 

 

 

 

             

             

             

             

   



 ة عالتابا تهاكشرة( وام. )عم.كش. - را ستثمالاو ويلتملل ةيتيولكشركة اال
 

 

 .ةمعجالم ةفكثالم ةليحالمرة يلت المامالمعلواذه ه من جزءا   لتشك 12 إلى  1ن م قةفالمر اتحيضاإلا إن
 

5 

 

 ()غير مدقق معالمج المرحلي المكثف ةكيفي حقوق المل بيان التغيرات

 2022 يونيو 30ي ف ةالمنتهي ةترللف 
 

 األم ركة  الش   ي مساهم ب   اصة خ ل ا 

 

 رأس 
 ال لم ا 

 احتياطي
 ري با إج 

 طيتيا ح ا 
 ير ا اختي 

 أسهم 
 نةي ز خ 

ة القيم   احتياطي 
 ة ل د لعا ا 

 احتياطي 
 ترجمة 

 يةأجنب   الت م ع 

 احتياطي 
  امالت  ع م 

 ية ملك حقوق  
 أرباح
 ة مرحل 

 المجموع  
 لفرعي ا 

 غير الحصص  
 رة يط مس ال 

 مجموع 
 ة ملكي ل ا   حقوق 

 
 يويت ك ر  نا دي  يدينار كويت  يت كوينار  ي د  يكويت   ر ا دين يكويت   ار ندي  يكويت   ار دين يتيو ك   دينار  ييت كو   ر ا ني د  يتيكو ر  نا دي  يتينار كو ي د  يت ير كو دينا 

            

 42,278,353 867,200 41,411,153 6,347,506 1,156,426 7,798 1,673,964 (3,145,214) 750,000 2,371,535 32,249,138   2022 ايرين  1 ا فيمك

 787,431 88,586 698,845 698,845     -     -     -     -     -     -     -  ةترلفا ربح

 (372,919) - (372,919)     -     - 73,703 (446,622)     -     -     -     -   للفترة أخرى شاملةإيرادات  خسائر( )

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

 414,512 88,586 325,926 698,845     - 73,703 (446,622)     -     -     -     - للفترة الشاملة اإليرادات ( ئر)الخسا إجمالي

 (47,352) (47,352)     -     -     -     -     -     -     -     -     - يطرة مسال غير  صصفي الح   ركةالح  صافي

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

 42,645,513 908,434 41,737,079 7,046,351 1,156,426 81,501 1,227,342 (3,145,214) 750,000 2,371,535 32,249,138   2022 يونيو 30 في كما

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

 41,876,055 714,849 41,161,206 5,937,651 1,156,426 162,998 1,738,672 (3,145,214) 750,000 2,311,535 32,249,138  2021 يناير 1 يكما ف

 535,236 77,748 457,488 457,488     -     -     -     -     -     -     -  رةالفت  ربح

 94,035     - 94,035     -     - (15,086)  109,121     -     -     -     -  للفترة أخرى شاملة  (ئرخساإيرادات ) 

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

 629,271 77,748 551,523 457,488     - (15,086) 109,121     -     -     -     - ةفترلل الشاملة )الخسائر( اإليرادات   إجمالي

 (10,790) (10,790)     -     -    -     -     -     -     -     -     -   ةيطرسغير الم صصفي الح   الحركة صافي

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

 42,494,536 781,807 41,712,729 6,395,139 1,156,426 147,912 1,847,793 (3,145,214) 750,000 2,311,535 32,249,138   2021 يونيو 03 كما في

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

 



 

 عة التاب اتهاكرشمة( وا)ع ك.م.ش. - را مستثالاويل وتملية لتيولكاالشركة 
 

 

 .ةمعجالم فةلمكثا لية رحمية الالمت الاوم علالمن هذه ما  ل جزءتشك 12 إلى  1من ة مرفقال تيضاحاإلا إن
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 غير مدقق() عمجملا ثفمكالي حلنقدية المرت الدفقاتالبيان 

   2022 يونيو 30في  يةه تمنلا ةرفتلل

 
 

 هية في المنت رأشه الستة
 ويوني 30

 
 2022 2021 

 
 كويتي  ارنيد تيدينار كوي ت اح اإيض

 ليغشالت ةطشنأ
 

  

 535,236 787,431  ةالفترربح 

    

    ات النقدية: بصافي التدفق الفترة حرب ةقباديالت لمطعت

 (57,882) (113,317) 7   حبارأ توزيعات

 (60,576) (61,199)  زميلة تاكشر تائجفي ن ةحص

 (4,000) (80,000) 7   ةثمارياست اتعقاررباح في القيمة العادلة أل تغيرال

 140,487 173,536  يل تمو يفالتك

 149,992 178,487  ك استهال

 (340,846) (299,617)   توقعةمالئتمان الا ئراسخ مخصص رد

 151,081 122,831  ين فوظللم  دمةالخ يةة نها أافمك صصمخ

  

───────── ───────── 

  

708,152 513,492 

    :يلالتشغ وباتلطدات وم موجو يف اتريتغلا

 (887,506) (178,129)  الخسائرأو  باحراألل من خال ةلداعال رجة بالقيمةمالية مدموجودات 

 (542,515) (627,895)  ىرخملة األ االش راداتياإلل خال من ةلعادال مةقيمدرجة بال تمويل  مدينو

 437,979 595,081  فأةلمطا فةة بالتكلرجمدتمويل   مدينو

 372,111 -  ة طفأالم فةتكلالب مدرجة ليةماات جودوم

 (2,322,356) 36,997  أخرى داتوجوم

 (1,590,237) (345,268)  أخرى ت بالوطم

 
 ───────── ───────── 

 (4,019,032) 188,938  تياملالع ة في(مخد)المست من تجةالنا يةنقدلات التدفقا

 (58,062) (53,935)  ة عومدف وظفينملل مةخدالهاية ة ن افأكم

  ───────── ───────── 

 (4,077,094) 135,003   ليلتشغا ةطشنأ (خدمة فيتسمال) منتجة انلا ديةنق ال تفقاصافي التد 
    

    تثمار االس ةطأنش

 (89,803) (338,497)   تامعدو كاتممتل فية الحرك فيصا

 57,882 113,317  ةملتس م باحرأات يعتوز

 60,748 60,882  ةشركات زميلمن  ةلمستم أرباحعات زيتو

 (178) 539,904   (دعة)مو بةسحوم هرشأ ةثالث ألكثر منة أصلياق تحقاس رةفت تذا ثابتةودائع 

 895,280 185,643  ثابتةائع ز وودتجمح دقن نع فراجاإل

  ───────── ───────── 

 923,929 561,249    ماراالستث شطةنأ نمة جتلناا ةدينق لاات التدفق ي صاف 
  ───────── ───────── 

    يلتموال طةشنأ

     - 1,000,000  القروضمن  المحصل

 (1,233,334) (250,000)    للقروض المسدد

 (155,183) (168,278)   ةدفوعل ميومت  فيلاكت

 (10,790) (47,352)  رة يطمسال يرغ  صحصلا  يف كةحرال صافي
  ───────── ───────── 

 (1,399,307) 534,370  تمويلنشطة الأ (في لمستخدمةاالناتجة من )ية لنقدت ااق ف تد ال فياص
  ───────── ───────── 
    

 (4,552,472) 1,230,622  ادل عملاد قنلاود قن في ال )النقص(  يادةالز صافي

 8,342,548 1,941,478  ري ينا 1 يفا مكل داعلما قدنالو نقدلا
  ───────── ───────── 

 3,790,076 3,172,100 3 يونيو  30في  اكمل لنقد المعاد د وانقلا

  
════════ ════════ 



 عة تابالا تهاكشرو( مةا)عم.ك. ش. - را ثمستالاو لوي تمللية تويكلا الشركة
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 طةنشألاويس أسالت      1
 

  29  خيراتب سها  سيأت  مت  ةيتيوكة  همسام  شركة  هي(  "األمة  رك شلا"))عامة(    ك..ش.م  رماتثواالس  ة للتمويلكويتية الكرشإن ال

القانول  وفقا    2000  ارسم التجركشن  رقم  بقا  استبدالهتم    يالذ  1960  سنةل  15  مرقية  راات  قانون  )  2016لسنة    1نون 

ا سأيئة  ه  ابة لرق  األم  كةالشر  خضعت  .(يدالجدت  كاشرال الك  بةقارل  عضخ تـا  كمـ  ،ةيراــمثستا  كةرشكـال  لمـواق  ويت بنك 

 .ليتموال ةطشأنول ازت يةارمثتسركة اكشكزي مرلا
 

 (.لكويتورصة ا)ب المالية اقورلأل كويتلق اوسبة جمدر ماأل  ةكشرال أسهمإن 
 

برج الخالد ، إلى  ت، الكوي13037صفاة  لا،  21521  .ب.ص  ،رقش  عربية،ال  برج  منجل  المس  األمكة  الشر  كتبم  م نقلت

 . ، الكويت13037الصفاة  21521 .، ص. بةبلالق
  
بإا  تم التصريح  المرالمات  وملمعلصدار  المكثالية  المجمعة  حلية  الكرشللفة  للكويتية  )عامة(  ش.م.ك.    رثماتسواال   لويمتة 

التوشر  ("األم  ركةشلا") إليهااشي)ابعة  كاتها  في    أشهر  ةستلل  "(عةو مالمج"  ـب  ع ام   ر  ل  قبمن    2022  يونيو  30المنتهية 

 . 2022 أغسطس  4بتاريخ  اإلدارةمجلس 
 

ع مااجت  يف  مألا  كةشرال  يمساهمبل  ، من ق2021بر  ديسم  31ي  نتهية  فنة المسلل  عةمجملاة  الماليت  ناايلبا   وافقة علىالمتم  

  .األم ةكقبل الشرن م أرباح زيعات تو أي  عن نعالاإل لم يتم . 2022 مارس 31 خاريبت نعقد لما يةالسنو يةمموالعجمعية لا
 

اإلقرأنشط  سةارمم ب  ةييسرئ   ةروبص  عةومالمج  ضطلعت   اتارسيالشراء  و  بيع وجير  أتو   يجارتالو  يالكالستها  اضة 

الوسانشوأ  ثماريةاالست  فيةلمصرا  ةنشطاأل و  ءعماللا   حللصاظ  فاحملاق ويدالصنا  ةار إدو  الواألم ات تحصيل  خدمو  ة ططة 

  .اترقالعوا ةيلالمااألوراق في  ستثماراالو يةارشتساالات المالية ومدالخ ملية وتقديالما
 

   مةهاال بيةسلمحا ا تاسايالسود عداإلا اسسأ     2
 

 أساس اإلعداد 2.1

المعلوماإ  تم الا  تعداد  المرحمالية  لمعيا  ةللمجموعالمجمعة    ةلمكثفلية  المحوفقا   الدولي  ر  لي الما  تقرير"ال  34اسبة 

 :دناهأح ضموال اءاستثنبحلي"، المر
 

لمالية ا  اتدملخاات  سسمؤ  اتمي علتل   قا  فو  2021  يسمبرد  31  يف  هيةتمنلاة  سنلل ةيوسنالة  ع المجمالية  ملا  تناايبلا   دادتم إع

ع ال النبن  صادرة  فكزمرال  تي وكك  ال  طلبوتت  .تالكوي  دولة  يي    ت الي للتسه  المتوقعة  تمانئ اال  ائرسخ  قياسيمات  لتعهذه 

ت  اصصخملاأو    كزيالمرت  يولكاك  نب  تا يملعبت ا   زامتلا  9الية  الم  ريتقارلل  يلودلا  يارعملقا  ل وف  سبحتالملغ  مبل با  ةنيما االئت

بنكيملتعل  قا  فة ولوبطالم أمركزيلا  الكويت  ات  أمهي ،  اعل  الحقلاير  ثأوالت  ؛ىلعا  الصاذات  صاحإلفى   فةكاق  تطبيلة؛ وت 

الييا عالملبات  طتم ل ليودر  الماقتلة  ر  اييعمالب  ع ام  اهإلي  )يشار  ةيللدوا  بةساحملا  ييراعممجلس  ن  ع ة  ادرلصا  رىخلية األارير 

   .(يتوالك لةدو يف المطبقةو بنك الكويت المركزي قبلمن  المتبعة ةماليرير اللتقال ة ليولدا
 

 .كاملة  ةعمجة ميلامانات  بيل  مطلوبةلا  تفصاحاواإلمات  معلولافة  كا  ةمعمجلاة  فثكملاية  رحلملية االلما  وماتمعلال  منضتتال  

 .  2021 ربميسد 31 في هيةتلمنة اسنلل ويةنسال عةجمالم ةليامالات يانبلا عم انقترباال هايلع  االطالعب جي ،كللى ذع ء  اوبن
 

فنتهيلما  رأشه  الستةلفترة    غيليةالتش  جتائالنإن   للما  ائجالنتن  ع  ةروربالض  برعت  ال  2022  يونيو  30ي  ة  ة  ماليال  لسنةتوقعة 

 . 2022 رمبيسد 31 يفمنتهية ال
 

 التي   تاليدعلتكافة اج  راد م إت  قد  نهأ  ارةدى اإلرت  يتي.ور الكانديلاب  ةمجمعلا  ةفثالمك  ةليمرحلا   ةاليملا  تومالعمال  ضتم عر

 ل. داع ضرلع ةيرورض برعت ت ي التررة كمتال يةادالع قاتستحقاالا ن منتتكو
 

   ةعو مجملال قب بقة منمطال تيالعدلتوا تاريفستل وا الجديدة رييالمعا 2.2
 

 يانات لبا  إعداد في    المتبعة  تلكل  لةثامم  عةمجالمثفة  المك  يةرحلالم  ةيلمالا  ماتولعلما دداعإي  ف  ةقبطلما  ةبياسمحلا  ساتاإن السي

كما   سريت  ي لتا  ةديجدلا  ريايالمع  اء تطبيقنتث، باس2021  رمبيسد  31في    نتهيةملا ة  للسن  ةموع مجلل  ويةالسن  ةمعجلما   ليةالما

طبيق  إن ت .دعر بسيلم ن كلو رادص خرآ لديتعأو  ريتفس أو  رايمع   يأل ر كبملا يق تطبلاب ةعجمو الم م قم تل . 2022 يرا ني 1في 

 . للمجموعة معمجال فالمكث  لمرحليالمالي از كمرالأو   يماللا  ءادألا ىعل ديما تأثير هيكن لم ل يرهذه المعاي
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   دلعاملا قدلن واقد نلا 3
 

 :ا يليممل داعالم دقنلواد قنلن اوك تي ،مجمعال ثفالمك يحلرلما يةقدنفقات الالتد نبيا رضلغ
  

   يويون 30 
2022 

 ة(ق)مدق
 ر مبديس 31

2021 

  يونيو 30
2021 

 تيدينار كوي يت كوي  دينار  ر كويتيا ن ي د  
    

 3,504,351 6,345,661 7,420,402 وفي الصندوق كالبنو ىدلد قن

 32,887 29,909 147 يةار ثمستافظ محا يفد قن

 1,681,702 1,281,702 741,798   ثابتةودائع 
 ───────── ───────── ───────── 

 5,218,940 7,657,272 8,162,347 د ونق كبنوالى د ل ةدأرص

ا  أشهر ةثالث نم ثرأك ذات فترة استحقاق ثابتةودائع   (7,702) (547,702) (7,798) داعياإلخ  من تاريبدء 

 (774,000) (734,000) (734,000) ة زجحتم ثابتة عائود

 (647,162) (4,434,092) (4,248,449) لبنوك ا ىدل تجزد محقن
 ───────── ───────── ───────── 

 3,790,076 1,941,478 3,172,100 ل والنقد المعادنقد ال ماليجإ
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 يونيو  30  يكما ف  % 1.5  بنسبة  ليعف  ةئدفا  لدمع  سطمتو  لوتحم  ا  هرش  عشر  نيثا  إلى  رهش   نم  الثابتهع  ئدالوا  مدة  وحراتت

 . سنويا  (  % 1.0: 2021 يونيو 30و% 1.2 :2021 برمسدي 31) 2022
 

دينار  734,000 :2021ر  ديسمب  31)  ضوقرالبل  مقاي  يت كو   ردينا 734,000 غلمبب  قدنالووك  بنال  لدى  رصدةاأل  رهن  تم

    .( 5إيضاح) (يتوي ك ارنيد 803,596 :2021 ويوني 30و  يكويت
 

البنلنقان  يتضم لدى  الد  أرصدة  ه  عنمفصح  وك  )  498,449بمبلغ    ةحتجزم  كوبنالى  دلأعاله  كويتي  ديسمبر    31دينار 

و  684,092:  2021 كويتي  كويتي( 617,566:  2021  يونيو  30دينار  الم   تمثل  ،دينار  فحصة  الجديد  جموعة  النظام  ي 

بورصة  اتالضمان  لصندوق أنشأته  تم  يوكال  الذي  ممبلال  ذاه  داماستخ  تقييدت.  شركةغ  قبل  للوفاءلل  الكويت  ن   مقاصة 

 .)إن وجد( التجارةفي  عجزوعة مقابل اللمجمامات التزبا
 

البنوك م لدى  أرصدة  أعاله  عنه  المفصح  البنوك  لدى  النقد  بمبلغ  حتجزيتضمن  )  3,750,000ة  ديسمبر    31دينار كويتي 

كو  3,750,000:  2021 ال2021  يونيو  30و  يتيدينار  يمث  :  مساهمالذا  هل  شيء(.  نرصيد  فيقدية  الشركة  رأس  ة  مال 

الجابعالت في  ي  الت  ةديدة  تسجيلها  الرقابيةتم  الحالية  الجهات  الفترة  التجارة    حجزتم  .  خالل  وزارة  قبل  من  المبلغ  هذا 

من  و المجموعة  تنتهي  حتى  الجديدة  تأسيسالصناعة  التابعة  تم  ا  الحق.  الشركة  عناإل،  وأصب  فراج  المبلغ  ا ح  هذا  متاح 

 لالستخدام.  
 

 ويلمت ونيدم 4
 

 خرىاألة ل ماشلا تادايراإل خاللن م ةلداعالة ميقال ب مدرجة لويمت ويندم -أ
 

   يونيو 30 
2022 

 (قةدق)م
 سمبر يد 31

2021 

  يونيو 30
2021 

 يويت نار ك ي د  تييو ك ار  دين يت ي ر كو ا ن ي د  
    

 11,736,477 11,237,195 11,910,985 ل ويتم ونيمد ليماإج

 (942,606) (848,390) (894,285) ة لؤجم اتإيراد قصا :ان
 ───────── ───────── ───────── 
 11,016,700 10,388,805 10,793,871 

 110,119 44,577 (77,160) ي( فاصلابدلة )قيمة العالا تعديل
 ───────── ───────── ───────── 
 10,939,540 10,433,382 10,903,990 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  ويلمت ونيدم 4
 

 )تتمة( خرىاألة ل ماشلا تادايراإل خاللن م ةلداعالة ميقال ب مدرجة ويلمت ويندم -أ

دينار    2,348,824  :2021ديسمبر    31)ي  يتو ر كدينا2,025,848   غلبمب   عةالمتوق  نامتاالئ   ئرخسا  صصخم  باستحا  تم

بالقيمةتمويل    ويندم ل  ابمق  (كويتيار  نيد  2,367,907  :2021  يونيو  30و  يكويت اخال  من لة  د عالا  مدرجة   يرادات إلل 

   .خرىألا لةامالش
 

 فأة مطال لفةكبالتمدرجة ل يوتم ويندم -ب

 

   يونيو 30
2022 

 قة()مدق
  ربمسدي 31

2021 

  يونيو 30
2021 

 يتيكو ار  دين يكويت   دينار  تيي و كر  نا ي د  
    

 5,185,332 4,894,642 4,370,971 ويل تم ونيدم إجمالي

 (233,759) (195,775) (267,185) لة جؤم اتدإيراا : قصان
 ───────── ───────── ───────── 
 4,103,786 4,698,867 4,951,573 

 (1,708,095) (1,750,179) (1,758,767) ة قعوتلما انمتئالا ئرخسا: صا  قان
 ───────── ───────── ───────── 
 2,345,019 2,948,688 3,243,478 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

   ليوتمال ولمدينخسائر االئتمان المتوقعة  -ج

  ن م   ةدل اعلا  قيمةمدرجة بالتمويل    ومدين  و  فة المطفأةتكلبالرجة  دميل  ومت   ومدينيل  ةالمتوقعئتمان  االر  خسائ  صمخص  يلي  اميف

 : خرىاأللة  مالشا اتيراداإل اللخ
 

 
 المنتهية في  رأشه ثالثةال

 يونيو 30
 

 
 المنتهية في شهر الستة أ 
 نيويو 30 

 2022 2021 2022 2021 
 نار كويتي يد يتير كودينا نار كويتي يد يتير كودينا 

  لمدينو ةوقعالمتالئتمان ا ئراخس مخصص  (تكوين) رد

 268,175 83,113   (يفالصاب) أةالمطفة فلكلتابدرجة م  ليوتم

 

(8,588) 413,809 

  لمدينو ةعقوتمالئتمان االئر ساخ صصخم(  كوينت) رد

 تايراداإلل الخن  م دلةلعاقيمة الباة مدرجتمويل  

 (210,275) 140,680 (افيصلا)ب خرىاألة شامللا

 

322,976 (106,037) 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 223,793 57,900 314,388 307,772 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 . (5إيضاح ) ة حقالحو اللمن خض قروال قابلمالتمويل  ومدين نتم ره
 

لللودال  ر اللمعي  ا  فقو  بةتسالمح  راكمةالمت  قعةوت لما  انالئتما  ر ئاخس  تبلغ   ت ويلكا  كنب   اتتعليمب  ا  زامتلا  9ة  ليماالر  تقاريي 

كركزالم )تيكو  رنادي   3,784,615  غبمبل  2022  يونيو  30  فيما  ي  كو نادي   4,099,003  :2021بر  سمدي   31ي     ي تير 

يت  و الك  بنك  ليماتعت  تبا طللمت  وفقا  ةتسبحمال  المخصصات  زويتجا  ابم  ،(ييتدينار كو   4,076,002  :2021  يونيو  30و

  :2021  يونيو  30و  تيويك  اريند   2021:3,615,727  ربمسدي  31)ي  تيكودينار    3,750,005  تبلغ  يتال  يكزلمرا

    (. كويتي راندي 3,485,352
 

 ض قروال 5
 

  ويا  سن%  2.5  إلى%  2  ح ما بينويترا  يرمتغ فائدة    دلمعتحمل    لألجة امحدد  حليةم  حاتب مراو  قروض  القروضتضمن  ت

 الصادر  لمعدالوق  ف  ا وينس%  2.5  إلى  %2  : 2021ر  سمبدي   31)  يلمركزا  كويت بنك البل  قمن  المعلن    صمخال  لمعد  فوق

  . (لمركزيا يتوالك بنك لبق من الصادر معدلالق  فو يا  سنو %2 :2021 يونيو 30و يزكمرلا الكويتك بنبل قمن 
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 )تتمة(  ضقروال 5
 

 : اقهااستحق إلى ادااستن قروضالتصنيف  ليما ييف
 

   يونيو 30 
2022 

 ققة()مد
 بر سميد 31

2021 

  يونيو 30
2021 

 تييو ك ر  ا ني د  تيوير ك نا دي  يتيو ك  دينار  
    

 1,966,669 666,667 1,625,000 ةاولتدم

 5,338,123 7,333,333 7,125,000 لةاوتدمغير 
 ───────── ───────── ───────── 

 7,304,792 8,000,000 8,750,000 يجمالإلا
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

الخال األم   قامت،  فترةل  المتبقي التفاقية  دينار كويتي    1,000,000  درهق  مبلغ  باستخدام  الشركة  الحد  بمبلغ  تسهيل  اليمثل 

 قبل  من  الصادرل معدال  فوقسنوي ا  %2.25 قدره ئدة متغيرابمعدل ف ةقالساب سنةال خاللدينار كويتي الموقعة  2,000,000

   بنك الكويت المركزي.
 

 ةزينخ أسهم 6

 

   ونيوي 30
2022 

 (ةدقق)م
  برديسم 31

2021 

  يويون 30
2021 

 يويت نار ك ي د  تيويك   ار ني د  يتيكو   ار ن دي  
    

 13,648,042 13,648,042 13,648,042   همساأل عدد

 4.23 4.23 4.23 )%(  رلمصدال امال سأرمن نسبة 

 1,025,606 1,110,299 1,081,692 ( يكويتينار د) – لمتوسط()اة يلسوقيمة اقال
 

  30ور كويتي  دينا   3,145,214  :2021ر  بمسيد  31)  يت يكو   ينارد   3,145,214  مبلغبة  رحللما  رباحواأل  اتياطيحتالا  نإ

 .يعزولتل بلةقا غير ينةزلخا أسهمة كلفت لعادتي تال (ويتي ك ينار د  2021:3,145,214 يونيو
 

 .نة غير مرهونةزيلخا أسهم نإ
 

 تثمارات( إيرادات اسر خسائ) 7
 

 

 ية في هنتالم أشهر ثالثةال
 نيويو 30

 
 

 المنتهية في   الستة أشهر
 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 

 نار كويتي يد يتيكو ردينا نار كويتي يد يتيكو ردينا 

 باحرألا اللخة من لاد عال القيمةبجة مدرت مالية موجودا

   الخسائر أو 

  

 48,421 110,811 32,541 81,411 نقدية احأربتوزيعات 

 30,462 4,505 30,462 (2,255) البيع ن م قةحقماح  برأ)خسائر( 

 163,939 158,867 105,794 (287,426) محققة ير غ باحرأ)خسائر( 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (208,270) 168,797 274,183 242,822 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 اداتيرإلا اللة من خلعاد ال يمةبالق مالية مدرجة  وجوداتم

 خرىاأل ةلشامال

    

 9,461 2,506 12 2,506 قديةن  حأرباعات يزتو
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     ة أطفالمتكلفة  لباة جرمد ةيمال تداوموج

 80,423 32 77,742 4 ودات ماليةموج من داترايإ
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

       ثماريةعقارات است

 4,000 80,000 4,000 80,000 ة العادلة  ر في ربح القيمالتغي
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (125,760) 250,551 356,721 336,706 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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    ألممساهمي الشركة اربحية السهم الخاصة ب 8
 

  لعدد   حجط المرلى المتوسع  ألماة  للشرك  العاديين  نيساهمبالمص  لخاا  رةلفتا  حبر  ةمقسة بيساسألسهم اال  يةح براحتساب  تم  ي

اللعا  مسهألا خقاادية    مين بالمساه  صالخا  رةتالف   بحر  قسمة  يقطر  عن  مخففةال   ملسها  ةيح بر  باسحتام  تي.  ةالفترالل  ئمة 

اتوالم  على  ألما  كةللشر  ينديالعا األدلع  جحرلمسط  لعدمرلا  وسطتالم  دا  ائز  ترةلفال  خالمة  ئاقلا  ةيدعالا  همسد   سهم األد  جح 

   .يةعاد همسأ  لىإ ففةخملا ةلالعادية المحتم سهمفة األكا ويلحت ندها عرا يتم إصدية التي سعادلا
 

 ة. اثلمفة متوالمخف م األساسيةهلسا يةبحر فإن قائمة،ة ففخموات دأ ودوج معدل ار  نظ
 

 
 المنتهية في  أشهر ثالثةال

 يونيو 30
 

 
 المنتهية في   لستة أشهرا

 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 
     

  ردينا) األم كةرالش بمساهمي لخاصارة الفت حبر

 457,488 698,845 305,173 244,634 (يويتك

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

 322,491,383 322,491,383 322,491,383 322,491,383 ةمصدرال سهملأل رجحالمط ستولما
 ( 13,648,042) ( 13,648,042) ( 13,648,042) ( 13,648,042) ةنيزالخ مهسأل حلمرجاسط وتمال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 308,843,341 308,843,341 308,843,341 308,843,341   ائمةقلدية ااالع همساألد دعلرجح سط المتولما
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 فلس  1.5 فلس  2.3 فلس  1.0 فلس  0.8   ألما كةالشر  يمساهمب ةصلخا ا همالس ةيبحر

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

 . ةلتممح ةففخم مهسأ دجتو ال
 

    ة العادلةت القيمياساق  9
 

األسعار  أو    ةعلنق المولسا  أسعار   إلى  طةنشق  اأسو  في  ةاولمتداللية  االمات  بولطلموا  يةالمال  تاالعادلة للموجود  القيمة  تستند

األلك  ةسبنبال.  رسعااأل  عروض  في  نوولاتدالم  هاديحد  لتيا ادوافة  األلات  تحىخرمالية    ة ل ادعلا  ةقيملا  ةعومجمالدد  ، 

 م.  ييلتقاليب اسأدام خاستب
 

ستخدمة  ت الملمدخالا  يةمأه كس  عي يلذا   ،اليالت  ةادللعيمة القل  رمياله  لودلجا  مادباستخ  اس القيمة العادلةة بقيوعلمجم وم اتق

  ت:اساقيالحديد ي تف
 

 .ةلثما م  اتلوبمط أو اتلموجود ةنشط سواقأفي  نةلمعلة( عدمغير : أسعار )1ى والمست
 

  ر(سعاكأأي  )  شرةمبا  ةروبص  امإ  لحوظةوهي م  1ى  ضمن المستودرجة  لمنة االمعل  سعارأل ات بخالف  الخمد:  2وى  مستلا

 اتودألنة  علمر الام األسعادتخس ها باييمتق  متي  الت  اتاألدوئة  الف  تتضمن هذه(.  رألسعاا  نمقة  مشت )  رةشامبر  غي  صورةبأو  

في  امشأو    لةثمما غعتب ي  وقسبهة  مكون  ت  أخرىتقييم    باليسأأو    ماد  ح  إلى  نشط  يرر  ملحتدخالجميع    بصورة  وظةها 

  .قولسا تنا من بيا جوهرية
 

  قوالسبيانات    إلى  ندتست   الالتي    لةمسجلعادلة اال  قيمةير على الكب  رتأثي  اهل  التمدخم  خدتست   تيال  قييملتليب اأسا:  3ى  وتلمسا

 . ةظحوالمل
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 )تتمة(   لةة العادت القيمياساق  9
 

   ادلة:قيمة العجلة بالعة المسلمجمودى ا ة للياالم لموجوداتل لة دعالمة اقيلا سيالق ميلهرا دوللج ا يلل التاولجداين بي
 

 3 وى تمس لا 2 وى تالمس  1 ى المستو  2022 يونيو 30ي ما ف ك

   إجمالي
 ادلة العقيمة ال

 
 يويت ر كنا دي  ويتيك  ار دين  يت وي ر كنا دي  يتيينار كو د 

     

  من ة لادعالمة يقالب مدرجةية مال تادوجوم

 رسائالخأو  حابراألخالل 
2,722,290 - 2,047,701 4,769,991 

ل  الخ نة مادللعامدرجة بالقيمة  ةاليم موجودات

 خرى أللة امالشا راداتيإلا
- 181,074 4,872 185,946 

ل  خال نم ةادلعلايمة بالقمدرجة ويل تم  مدينو

 ى خرألا ملةلشاا راداتياإل
- - 10,939,540 10,939,540 

 9,051,019 5,695,000 3,356,019 - ة يراستثما اتارقع
 

 3 وىالمست 2 وىالمست 1 مستوىلا (ققةد)م  2021ديسمبر  31كما في 

  يالمإج
 دلة اعالقيمة لا

 
 يت يدينار كو  يتيو ك دينار   ييت و ك   ينار د  يتيكو ار  ندي 

     

ن  م  لةدلعاا ات مالية مدرجة بالقيمةدووجم

 4,591,862 2,047,701     - 2,544,161 رالخسائ وأ رباحألا خالل

  لادلة من خالالع قيمةة مدرجة بالموجودات مالي

 184,228 4,843 179,385     - خرى ألة االشامل يراداتإلا

خالل   من لعادلةاة مقيالبجة درمتمويل   مدينو

 10,433,382 10,433,382     -     - خرى ألاة لالشام يراداتاإل

 8,925,776 5,615,000 3,310,776     - ية مارثاست راتاعق
 

 3 ىالمستو 2 وىمستال 1 ىوتسالم 2021 يونيو 30في ما ك

  إجمالي
 ة لاد الع ةمقيال

 تيينار كويد  تييو ك دينار   تيكوي  نار دي  تييو ر ك ا ندي  
     

  لالخ نمادلة  عال ةالقيمب مالية مدرجة موجودات

 4,294,175 2,047,701 - 2,246,474 رالخسائأو  احربألا

ل  الالعادلة من خ مالية مدرجة بالقيمة موجودات

 426,784 4,927 311,010 110,847 خرى شاملة األلا يراداتإلا

  لخالن ادلة مالع يل مدرجة بالقيمةمو ت  مدينو

 10,903,990 10,903,990 - - رى خاأل ملةالشا اداتيرإلا

 4,804,271 3,640,000 1,164,271 - ة رياماستثات رعقا
 

ة  مجمع  ةليمات  ايانر بخآ تخدمة في  مسلمع تلك ا  افقوتت  يةملكق القوت حدواأل  3  وىي المستمستخدمة فلا  يمتقيال  قةيطرإن  

  %.20السيولة بنسبة عدم  مقابل خصوماتلة دالمع ريةفتيمة الدلقا صافيقة هي طريو، ةيوسن
 

  خرى األلة  الشام  يراداتل اإلخال  من  ةل دالعا  ةبالقيم  ةجر مدالتمويل  ال  لمدينو  3وى  تسملا  فية  مدخمستالم  ييالتقة  قطري  إن

 . ةيونس جمعةمانات مالية بي خرآمستخدمة في لا كتلمع  تتوافق 
 

 مجمعة ية  مالبيانات  خر  آفي  مع تلك المستخدمة    تتوافقللعقارات االستثمارية    3لتقييم المستخدمة في المستوى  اطريقة    إن

 . سنوية
 

لادعلا  ةقيملا   إن المبمطلولوا   توجودالملة  هو  م  الفخب  ةيالات  العالأ  مذكورا  قي  جوهرية  صورةب  ف لتخت  ه،  ا متهعن 

 ة. فتريدلا
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 ( تتمة) ادلةالعة ت القيمياساق  9
 

 :3المستوى  ضمن تااألدوت في  راي التغيتالالل وجدالل مثي
 

 

 

 ي فما ك
 يناير  1

2022 

 التغير 
قيمة  ال في
 لة عادال

  / افاتضإ
 ت  ياوس ت

ئج  صافي النتا
ن الدخل  في بيا

حلي المكثف مر لا
   المجمع

 ي  ف اكم
 يونيو  30

2022 

 ويتير كيناد يتكوي ينارد ينار كويتيد تييينار كود ييتر كوايند 
      

  ةلدعاال يمةبالق موجودات مالية مدرجة

 لخسائراأو  رباحألا لالن خم
 

2,047,701 - - - 

 

2,047,701 

  عادلةال ةمقيبال رجةمد جودات ماليةمو

  خرىاأل  ملةالشا اتدرايإلا لالخ نم
 

4,843 29 - - 4,872 

ن م لةادالع ةل مدرجة بالقيمتموي  مدينو

 رى خألاملة اشلا يراداتاإل لخال
 

10,433,382 (121,737) 627,895 - 10,939,540 

 5,695,000 - - 80,000 5,615,000 استثمارية عقارات 
 ──────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 18,100,926 (41,708) 627,895 - 18,687,113 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

 

 
 ريناي 1 ا فيمك

2021 
   رغيتال

 ة العادلة قيمفي ال
  / فاتاضإ
 يات وست

 صافي 
يان  ب  في الخسائر

 مجمع لال دخلا

  في اكم
 رمبسدي 31

2021 

 كويتي  ريناد كويتي نار يد يتي ار كونيد كويتي ار يند يتي ر كويناد 
      

لة  دالعا لقيمةبادرجة مالية م جوداتمو

 2,047,701     -     -     - 2,047,701 سائرخالأو  باحراأل لخال من

  عادلةال قيمةلبا مدرجة يةلام تموجودا

 4,843     -     - 17 4,826  خرىألااملة  شلا داتيرااإل لخال من

من  دلةالعا ةمبالقيجة رمد تمويل  مدينو

 10,433,382 (10,034) 137,449 (82,065) 10,388,032 خرى األ  لةمشاال يراداتاإل لالخ

 5,615,000     - 1,858,000 121,000 3,636,000 ثمارية ستعقارات ا
 ─────── ─────── ──────── ─────── ──────── 

 16,076,559 38,952 1,995,449 (10,034) 18,100,926 

 ════════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 ( تتمة) ة العادلةت القيمياساق  9
 

 
 ريناي 1 ا فيمك

2021 
   يرتغال

 لة اد ة العقيمفي ال
  / فاتاضإ
 يات وست

 صافي 
يان  ب  في الخسائر

المرحلي  ل لدخا
 مجمع لا  كثفالم

  في اكم
 يونيو 30

2021 

 كويتي ر يناد كويتي نار يد يتي ينار كود كويتي ار يند ي تر كوييناد 
      

ة  عادلال مدرجة بالقيمةية ات مالموجود

 2,047,701     -     -     - 2,047,701 رالخسائو أ حباراأل اللخ من

  ادلةلعا يمةالقبة ية مدرجمالجودات مو

 4,927     -     - 101 4,826  خرىاأللة  شامال يراداتإلالل ان خم

ة من دلاالع يمةقبال جةمدر يلمو ت  مدينو

 10,903,990 (10,034) 542,515 (16,523) 10,388,032 خرى األملة  لشاا يراداتاإل خالل

 3,640,000     -     - 4,000 3,636,000 مارية تثت اسراعقا

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

 
16,076,559 (12,422) 542,515 (10,034) 16,596,618 

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

االقي  تساياق  من  2  وىت والمس  1ى  توالمس  نيب  التيتحو  أي  إجراءتم  ي  لم أي    راءجم إيتم  ول  ةسنلا  /الفترة    اللخ  لةدعالمة 

  .ةلسناالفترة / ل الخ ةللعادا ةيملقا تاساقيمن   3 ستوىالم منو أ إلى التويتح
 

 األطراف ذات عالقة 10
 

أعضاء  و   ولىاألدرجة  لامن  هم  برقاأ و  مألاة  لشركا  إدارة   لس مج  يف  تمثيلهم  ين لالذ  يناهمسملا   عالقةال  اتذ  طرافألمثل ات

أو   كةسيطرة مشتر   ليهاعن  وساريمأو    ان عليهطرويسيي  تلا  اتكرشلاو  األمة  شركللليا  لعا   دارةاإل  يموظفوارة  داإل  مجلس

 .ةئافكمت ة تجاري وطشروب ماألة شركال ةإدار تمدهاتع بشروط  قةعال تذا رافطألا مالتة معافكا دراجإم تي. ا  سموثيرا  ملتأ
 

 :عةممجال المكثفة ةليرحمال ةليمات الاموعلملا يف  جةدرالم عالقة تذا طرافألات مع الملمعااو دةرصاألي فيما يل
 

 

   يونيو 30
2022 

 مدققة()
 يسمبر د 31

2021 

  يونيو 30
2021 

 ييت و ك   ر ا يند  تييكو   دينار  ير كويت ينا د  

    ن(وهماسملا) قةعالات ذ افطرألا صدةأر

 1,784,047 1,317,501 1,557,316 نقد و وكبنال لدى صدةأر

 502,346 502,598 511,041 لصافياب - أةفطملا ةفلكلتابة جردم يلمو ت  مدينو

 122,121 122 99 ىأخر تادموجو

 (2,967,085)     -     - ضوالقر
 

 
 ي ف المنتهية هرشأ ثالثةال

 يونيو 30
 

 
 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 
 نار كويتي يد يتير كودينا نار كويتي يد يتير كودينا 

     (نوهماالمس)  ةعالق ت اذ أطراف عت مالامعم

 11,209 12,271 5,611 6,585 تمويل  إيرادات

 35,888 36,222 18,734 18,290 تارااستشو إدارة أتعاب

 80,423 32 77,742 4 فأة طلفة المتكالب مدرجة اليةم تاموجود اترادإي

 (55,753) - (27,320) - ل تموياليف كت

 247 604 350 321 ةمتوقعال انئتماال رائخس صصمخ رد 
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 )تتمة(   طراف ذات عالقةاأل 10
 

 

   يونيو 30
2022 

 ققة()مد
 ر يسمبد 31

2021 

  يونيو 30
2021 

 تيويك   دينار  يت ويك دينار   يكويت ر  نا ي د  
    

    انة األمبصفة ت اجودوم

 57,848,719 27,917,420 28,819,738 انةألما بصفةة اردم  قادينت وصاراتثمسا
 

 ايعل ل ا   دارةاإل   ظفومو 

  يط تخط  ةليوسؤمو  ةسلط  هم يدل  ممن  دارةاإلفي    نئيسييعضاء الرواأل  دارةاإل  جلسمعضاء  أ  منا  يعلال  دارةاإل  موظفو  لفأيت

 .جموعةالمة نشطأ بةراقمو هيجووت
 

  :كما يلي ايالعل دارةي اإلظفومب ةقلع لمتا مالتلمعاا مةيق إجمالي كان
 

 
 في تهية المن أشهر ثالثةال

 يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 
 كويتي  رنايد ييتوكر نادي كويتي  رنايد ييتوكر نادي 

     االعلي دارةاإل أةف مكا

  

ية ة نها أومكاف جلأل ارة يصق أخرىومزايا  بروات

 (280,321) (223,149) (140,781) (106,988)   لخدمةا
 

   القطاعاتمعلومات  11
 

  ار قرال  اذعن اتخ  ينالمسئول  قبل  نم  مظتنمل  شكب  جعتهارام  يتم  يالت ةليالداخ  قاريرتلا  سساأ   ىلعت التشغيل  اعطايد قتحد  متي

 .  ائهاأد مييوتق عاتقطاال  لىع اردالمو يعلتوز (ةيذيالتنف ةجنلال ي)أ
  

 لي:رئيسية كما يات قطاع أربعخالل  موعة من جلمل سيةرئيشطة الاألن ةإدارم ونظييتم ت
 

 تمويلال

 .ادرفواأل كاتشرال نم ءمالعال إلى يةراتج ا  قروضص وشخاة لألكي ستهالا  اضورق عاطقال ايقدم هذ
 

 صولألا دارةإ

 .ةكشترمال صناديقال إدارة وكذلك، ءاللعمل افظمحلا ظفحو إدارةت امخد قطاعال اذه دمقي
 

 ركات شال وتمويل مارثتساال

القطااقير هذا  االسب  المباشرة  ع  ا  وي  األمللشركة  تثمارات  أيض  ت خدما  ى إل  فةضاإلباية  استثمارية  دارإية  نكب  اتدمخقدم 

 .لعمالءة لليالمات ارشاتساال
 

 االلكتروني ل الوساطة المالية وخدمات التداو 

 . ءعمالللااللكتروني ل الوساطة المالية وخدمات التداو اتمع خداطلقا هذا قدمي



 عة تابالا تهاكشرو( مةا)عم.ك. ش. - را ثمستالاو لوي تمللية تويكلا الشركة
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التدوجال  يعرض ووجودالما  إجماليو  للفترة   لنتائجوا  اداتيراإل  حول  معلومات   اليل  ييف  وباتطلمال  ي إجمالت   قلتعما 

 :هاولحر يارقت داعدإ جبي يالت جموعةت الماعابقط
 

 ل تموي ال 
   إدارة

 األصول 

  ارم ثستاال
 ت ا كشرال  يلمووت

مالية  ال اطة وس ال
لتداول  وخدمات ا

   اللكترونيا

 
 لي ما ج اإل

 تيي كو   دينار  يتير كو ا ن دي  كويتي  ر ا ن ي د  يتيار كو ن ي د  يتيار كو دين  2022 يونيو 30
      

 2,684,569 717,536 270,431 790,069 906,533   اتديرااإل

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

 (1,777,319) (442,897) (199,347) (416,110) (718,965)   تروفاصمال

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

 907,250 274,639 71,084 373,959 187,568 القطاع نتائج 

 

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

 37,236     ة وزعم يرغ تاداإير

 (157,055)     ةزعمور ت غيصروفام

 
    ──────── 

 787,431     رة الفت بحر

 

    ═════════ 

 53,385,566 21,934,598 9,265,600 4,261,764 17,923,604 القطاع ات دموجو

 2,881,096     عةوزر ميغ داتوجمو

 

    ──────── 

 56,266,662     ات دجولموا ماليإج

 

    ════════ 

 6,730,671 429,257 641,853 258,777 5,400,784 القطاع ات بلومط

 6,890,478     ةر موزعيات غوبمطل

 

    ──────── 

 13,621,149     بات ومطلال إجمالي

 

    ════════ 

 



 عة تابالا تهاكشرو( مةا)عم.ك. ش. - را ثمستالاو لوي تمللية تويكلا الشركة
 

 

 (ققةد)غير م مجمعةال ثفةالمك ةيحلرلمالمالية ا  ماتومعلالول ح تيضاحاا
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 تمويل ال 
   دارةإ

 األصول 

  مارثت ساال
 كات رشال يلتموو

لوساطة المالية  ا
وخدمات  
التداول  

 االلكتروني 

 
 جمالي إلا

 يتيكو   ر ا دين يتي ار كودين تيويك   نار دي  ويتيك   ينار د  ييت دينار كو  2021 يونيو 30
      

 2,578,657 461,386 237,648 664,801 1,214,822 اتيرادإلا

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

 (1,912,661) (519,215) (183,107) (464,265) (746,074) اتوفمصرال

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

 665,996 (57,829) 54,541 200,536 468,748 القطاع ئج انت

 

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

 عة زوم يرغ اتدإيرا
    

3,419 

 عةزوم غير فاترومص
    

(134,179) 

 

    ──────── 

 ةرالفت ربح
    

535,236 

     
═════════ 

 51,924,655 22,013,815 11,835,984 3,109,549 14,965,307 القطاع ودات موج

 زعةمو يرغات موجود
    

2,945,980 

     

──────── 

 دات وجوالم ماليإج
    

54,870,635 

     

════════ 

 6,182,639 495,189 437,290 339,617 4,910,543 القطاع  اتلوبمط

 ةعزوت غير م طلوبام
    

6,193,460 

     

──────── 

 اتوبلالمط جماليإ
    

12,376,099 

     
════════ 

 

 نة ااألم ةصفب وداتموج 12
 

دينار    259,380,069  لغمب  ماأل  شركةال  رةدالخاضعة إلا  ىخراألظ  فاحمالو  ل تمويلاومحافظ    قصناديلوا  ظحافالم  بلغت

 (. يتيكو ر يناد  246,925,477 :2021 يونيو  30و تيويينار كد  256,249,464: 2021سمبر دي 31)  يتويك
 

  يونيو   30  في  يةته منلا  أشهر  ةالست  ةترف ل  يتيكو   ردينا374,184   مبلغب  ةاناألم  صفةب  داتموجوالبة  علقت الم  دارةاإل  بلغت

   .(تير كوي دينا 337,813 :2021 يونيو 30 يف ةمنتهي لا أشهر تةالسترة لف) 2022

 

 

 

 
 

 

 

 

 


