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 للدخل الشامل  الموحدة ية رحلالمائمة الق
 )مراجعة(  2022 ونيوي 30ية في أشهر المنته ستةلالفترة 

 

 
   الثة أشهر ث ة ال ر لفت 

 يونيو   30المنتهية في  
 أشهر    الستة ة  تر لف  

   يونيو   30المنتهية في  
 2022 2021  2022 2021 
 مراجعة مراجعة   مراجعة مراجعة  

 
 ألف 
 أمريكي ر لدو

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 أمريكي دولر 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

      

 9,456 2,555  10,309 ( 7,494)  للفترة  ح ربال (ةالخسار)صافي 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      

      اآلخر  شاملالالدخل 

إلى  ها يف صنإعادة ت مكنالمن ي مود التبن ال
      حقة الال ي الفترات الخسائر فاألرباح أو 

 3,848 ( 6,400)   1,572 ( 4,804)    جنبيةالت أ عم ويلتح  فروق
 ةشامل (ارةسخ دخل )من  شركةلاة صح 

 ( 9,526)  ( 1,419)   ( 646)  3,699 ركات الزميلةالشفي  أخرى

 996 ( 611)   ( 1,121)  3,554 ة لدا ع ال يمةالق  طياحتيا في   رتغي لصافي ا

 4,959 16,916  751 4,443 نقدية الت فقا لتدتحوطات افي غير الت فيصا 

      
لى  ادة تصنيفها إ ل يمكن إع البنود التي

      ة قحلالا ت فترالفي ا ئر ا ساألرباح أو الخ
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة 

أسهم حقوق الملكية المدرجة الستثمار 
لدخل الشامل  ل ا من خال بالقيمة العادلة

 1,021 1,109  ( 1,346)  1,250 اآلخر 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,298 9,595  ( 790)  8,142 ة لفترل رى األخ لةاملشا (خسارةلا )الدخل 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 10,754 12,150  9,519 648 للفترة   الشاملالدخل مجموع 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
      
      : ىل إ لعائدا الشاملخل الدموع جم

 5 7,823  1,964 504 مساهمي الشركة األم -

 10,749 4,327  7,555 144 ة يطرمس غير حقوق -
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 648 9,519  12,150 10,754 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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   يةلنقدللتدفقات االموحدة ية رحلالمئمة قاال
 )مراجعة(  2022 يونيو 30 في أشهر المنتهية الستة رةتلف

  
 ر  أشه الستةة ترلف
   ونيوي 30في ية منتهلا

  2022 2021 

 مراجعة عة اجمر  

 إيضاح  
 فأل

 ريكير أمدول

 ألف
 الر أمريكي ود

    ة تشغيليلا ة شطناأل

 10,765 4,250    ل الضريبةبق الربح صافي 
    

    : ةنقديال غيرتعديالت للبنود 

 3,475 2,764  وإطفاء  إستهالك

 ( 18,555) ( 22,439)  ة  كات الزميل شرنتائج الن م ركةشالحصة 

 ( 589) 4,372  صافي  –ة ع قوتمية الئتمان الا ئرالخسا (استرجاع مخصص) صصمخ

 ( 13) 31  من إستثمارات (استرداد مخصصاضمحالل ) مخصصصافي 

 ( 9,963) ( 789)  الخسائر  و أ حألرباا مةقائ من خالل العادلة ات مدرجة بالقيمةإستثمارمن   مكسب

 ( 21,907) ( 24,487)    ائدل الفوخد

 31,796 33,111    مصروفات الفوائد
  ─────── ─────── 

 ( 4,991) ( 3,187)  في رأس المال العامل ت يرالتغقبل ا ةيلالتشغي خسارةال
    
    ية: التشغيل وباتمطلودات والجفي المو اتتغير

 70,775 36,022    نوكب ىلدات إيداع

 ( 25,121) 16,527    ح أو الخسائراألربا اللخ منجة بالقيمة العادلة ردم اتإستثمار

 ( 12,839) 163,217  رخاآلل ماشال لالدخل خال لة منداعلا ةلقيم درجة باات مإستثمار

 ( 125) ( 170,902)  طفأة بالتكلفة المت مدرجة  اإستثمار

 9,751 2,186    ةمدينذمم قروض و

 26,718 ( 1,835)   رىأخت داموجو

 137,235 ( 53,628)    أخرىية مال لبنوك ومؤسساتمبالغ مستحقة 

 ( 92,472) 11,376  عمالءع الئودا

 ( 4,649) ( 17,060)  ى  أخرت ابولطم

 19,694 25,076    فوائد مستلمة

 ( 33,975) ( 29,559)    ةع مدفوائد وف

 ( 195) ( 260)   ةرداإلمجلس اأعضاء مكافأة 

 ( 50) ( 200)  مدفوعة  تبرعات
  ─────── ─────── 

 89,756 ( 22,227)  نشطة التشغيلية األمن  (المستخدم في )  النقدافي ص
  ─────── ─────── 

    ة يرثماتسإلشطة ا نألا

 ( 3,060) 23,886  صافي  –زميلة ات في شركات إستثمار

 - ( 1,251)  استثمار في شركة تابعة 

 ( 3,059) 2,978  صافي – تادمعكات وتلمم
  ─────── ─────── 

 ( 6,119) 25,613  ة ي مارتثساإلة طش ناأل (في المستخدم)من  دالنقصافي 
  ─────── ─────── 

    األنشطة التمويلية

 ( 1,278) 74,769    يفاص –فع  مستحقة الدض قرو

 ( 4,152) ( 4,601)  1سداد فائدة على رأس المال اإلضافي الدائم فئة 

 ( 310) ( 4,702)  ر مسيطرةتغيرات في حقوق غي 
  ─────── ─────── 

 ( 5,740) 65,466  ة التمويليشطة ناأل (في خدمتسمال) من النقدصافي 
  ─────── ─────── 

 1,077 ( 8,821)  نبية جأعمالت ل تعديالت تحوي
  ─────── ─────── 

 78,974 60,031  كمهي حوما ف في النقد يرات صافي التغ
 572,838 494,146  ير  ناي  1ي حكمه في النقد وما ف    

  ─────── ─────── 
 651,812 554,177 4   يونيو   30 في في حكمه ماالنقد و

  ═══════ ═══════ 
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 كية ملالق في حقو رات ي تغدة للحموالية لحرم لاالقائمة 
 ة( )مراجع 2022 يونيو 30 فية هر المنتهيأش الستة فترةل
 

  كة األم رشساهمي الم ىإل دئاعلا   

 مجموع  
 حقوق 
  كية المل

 حقوق  
 غير  
  رة مسيط

 رأس  
المال 

 اإلضافي
  المجموع    1فئة   مئاالد

 عجز  
  م  متراك

طي  حتياا
حويل  ت

عمالت  
    ة يبنأج 

 طي  حتياا
   مةالقي

  العادلة 

   حتياطي ا
  قانوني 

   اطي حتيا
 أسهم 
  نة  خزا

  أسهم
  نة خزا

 وة الع
   رإصدا

  همسأ

 س  رأ

  ل املا
 ألف
 الر ود

  أمريكي 

 فأل
 دوالر  
  ي أمريك

 ألف
 دوالر  
  أمريكي 

 ألف
 دوالر  
  أمريكي 

 فلأ
 دوالر  

  ي كريأم

 ألف 
 ر دوال

  أمريكي 

 ألف 
 ر  دوال
  كي ريأم

 ألف
 الر  دو
  ريكي مأ

  فأل
   دوالر
  أمريكي 

 فلأ
   دوالر
  أمريكي 

 ألف 
 دوالر 

  كي ريأم

 ألف 
 دوالر 
  كي أمري

                        

 2022ر ايين 1في الرصيد  219,547  169,558  (320)  (1,518)  3,285  (131,410)  (1,508)  (10,530)  247,104  33,000  136,683  416,787

                        

 للفترة  الربح  (الخسارةي )فاص -  -  -  -  -  -  -  (2,523)  (2,523)  -  5,078  2,555

   ى خرأ  ةشامل (رةخسا) دخل  -  -  -  -  -  15,566  (5,220)  -  10,346  -  (751)  9,595

                        

12,150  4,327  -  7,823  (2,523)  (5,220)  15,566  -  -  -  -  - 

  ةلالشام (الخسارة) الدخل  مجموع 

 للفترة

-  -  -  -  1,472  -  (1,472)  -  -  -  -  - 

حقوق  م  ات أسهإستثمار يعمحول من ب 
قيمة العادلة من  بالرجة مدال يةلملكا

 ر ل اآلخ امخالل الدخل الش

(4,601)  -  -  (4,601)  (4,601)  -  -  -  -  -  -  - 
سداد فائدة على رأس المال اإلضافي  

 1الدائم فئة  

   رةيطغير مس  وقحق  في ىر خ أتغيرات  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (4,702)  (4,702)
───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ──────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  ────────  
 2022و يوني 30ي ف يدالرص 219,547  169,558  (320)  (1,518)  3,285  (117,316)  (6,728)  (16,182)  250,326  33,000  136,308  419,634
═══════  ═══════  ══════  ═══════  ═══════  ══════  ════════  ══════  ══════  ══════  ════════  ════════  

                        

 2021  رايين 1الرصيد في  219,547  270,111  (320)  (1,518)  3,285  (107,590)  (3,148)  (100,553)  279,814  33,000  124,176  436,990

                        

 ة فترللالربح صافي  -  -  -  -  -  -  -  461  461  -  8,995  9,456

   آخر شامل دخل (رةخسا) -  -  -  -  -  (3,531)  3,075  -  (456)  -  1,754  1,298

                        

10,754  10,749  -  5  461  3,075  (3,531)  -  -  -  -  - 

  الشاملالدخل  (ارةخسال) ع مومج 

 رةفتلل

-  -  -  -  (2,808)  -  2,808  -  -  -  -  - 

حقوق  م  ات أسهإستثمارمحول من بيع 
من  لة عادلملكية المدرجة بالقيمة الا

 الشامل اآلخر خالل الدخل 

(4,152)  -  -  (4,152)  (4,152)  -  -  -  -  -  -  - 
ضافي  إلاى رأس المال دة عل ئد فاسدا

 1فئة  م الدائ

 (7إيضاح رقم  ) مةشطب خسائر متراك  -  (100,553)  -  -  -  -  -  100,553  -  -  -  -

   ير مسيطرةق غحقو في ىر خ أتغيرات  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (310)  (310)
───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ──────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  ────────  
 2021 يونيو 3ي ف يدالرص 219,547  169,558  (320)  (1,518)  3,285  (108,313)  (73)  (6,499)  275,667  33,000  134,615  443,282
═══════  ═══════  ══════  ═══════  ═══════  ══════  ════════  ══════  ══════  ══════  ════════  ════════  
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 رة  ختصالمالموحدة لية رحالم ةي لامال  ئمواالق لحو إيضاحات
 (ةع)مراج 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 لرئيسية  واألنشطة اس سيأتال 1
 
 التأسيس   1-1

تحت   2017  يونيو  28في    نكشركة مساهمة في مملكة البحري   ("الشركة" )ب.  ش.م.القابضة  د  ح متاليج  لخ لاشركة    تتأسس
 هو برج بنك  للشركةي المسجل  لمكتب الرئيسا  انعنو  ن. إحرين بال وهي مدرجة في بورصة    114160م  ري رقا تجـ   سجل
 . نيرحلكة البة، مم ، المنام5565ب. دبلوماسية، ص. لنطقة امل، ادح المت يجالخل
 
  ألنشطةا 1-2

الراألنشطتتمثل   اا دمخ الفي    (عة"موج م"بال  اً عمهم  ليإ  ارالمش)التابعة    ها اتوشرك  كةشرللئيسية  ة  ثمارية اإلست  ةيفمصرلت 
تتضمتجاريةالو االمصرفيخدمات  ل ا  ن.  إداة  على  مإلستثمارية  وتقدلا  ليمووت  لصوألا  حفظةرة  االستشارات  شركات  يم 

فيماراواإلستث واألموال  م  سهألاوفظ  لمحاا   ت  والعالمسعرة  والخاصة  المتثماراسإلاقارات  رأس  أسواق  في  ة نشطاألو  الت 
الخد  .انةز لخ ا  طةشنوأ  ليةلدوا  ةيمصرفال اتتضمن  تمجارية  لت مات  ويالوالتسه  القروض  ديدعلى  األخرى  االئتمانية  ول  بقت 
 . سساتالشركات والمؤعمالء ن ارية مالج اتاب سلح واع ودائلا
 
األساسي  ةكرشلاوم  ألا  كةشرال للشركة القابضة  الرا شم شركة  ي  ه  ة  ش.م.ككيع  )القابضة(    كة رشوهي  ،  ["كيبكو" ]  .ويت 

  كة شرلاأسهم    نم  %98تلك كيبكو  . تم(يتكوبورصة ال)  يةلاملوراق ات لألويي سوق الكرجة فدمويت  وكال  ولةدي  ست فتأس
 . (%98 :2021ديسمبر  31) 2022 يونيو 30كما في  ة ئما لقا
 

 . 2022 أغسطس  7بتاريخ   ةداراإل  مجلس قبلمن مختصرة  حدة الة المرحلية المويلا المه القوائم ذهر داد إصما عتتم ا
 

 هامة لا ةالسياسات المحاسبيو ادإلعدأسس ا 2
 
 اداإلعد سسأ 2-1
المرحلإعداد  تم   المالية  الموح القوائم  الدول  وفقاً   ةمجموعللصرة  لمختا   ةدية  المحاسبة  تقارير ل"با  اصلخا  -  34  مرق  ليمعيار 

لتقارير  ا  لية إلعدادلدور المعايي ل وفقاً   2021مبر  ديس  31المنتهية في  . تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة  لية"المالية المرح
لمجموعة  ل  لمرحلية الموحدة المختصرةية اوتم إعداد القوائم المال  رف البحرين المركزيصممن قبل  دلة  المعبصيغتها  المالية  

المية  رحلالم  اتتر للف في  للسنة  من  وفقاً    2021مبر  ديس  31نتهية  المقدمة  مللتوجيهات  رقم  قبل  الدولي  المحاسبة    34عيار 
ا المركزيف ا مصر ب إطار عمل  ج بموالمعدلة  ا  غتهبصية  المالي  لتقاريرإلعداد ا   يةر الدوللمعايي باستخدام  ينتج  لم  و.  لبحرين 

  ايير المع"إلى    "البحرين المركزيرف  صمالمعدلة من قبل  بصيغتها  المالية  رير  لتقا ا  ادإلعدلدولية  ا  المعايير"االنتقال من    نع
وائم المالية  قكأرقام مقارنة في هذه الرجة  المد)مسبقاً  ة  المسجلام  األرقي  ة فرات جوهريأي تغي  "اليةم لإلعداد التقارير االدولية  

الموحدة  وائمالقو 2021 ديسمبر 31و 2021  يناير 1 في كما  يل ا مدة للمركز الح القائمة الموفي  (رةختص المالمرحلية الموحدة 
الخسا  أو  النقئر  لألرباح  والتدفقات  الشامل  الموالدخل  حقوق  في  والتغيرات  المنتهيية  لكدية  في  للسنة   2021بر  ديسم  31ة 

 . 2021ديسمبر  31في  لسنة المنتهيةلفترات المرحلية للو
 
ا  هذهتشتمل    ال المرحللمالالقوائم  المختصرةوح لما  يةية  المعلج ى  عل  دة  واإلفصاحات  ميع  ية ل ما   وائمقإلعداد    وبةالمطلومات 

إنه    لىإ  ةفضاباإل.  2021ديسمبر    31في    كما   ةوعمجموية للسنال  دةوح ية الممالالوائم  ع القم  نا رتباالق   أتقرن  أ  ة، ويجبيسنو
الم  يسل للنتا   2022يونيو    30ي  ف   تهيةالمن   رهشأ  الستةرة  ت فضروري أن تكون نتائج  ن  توقعها للسنة    ي يمكنت لائج  مؤشراً 

 .2022 مبرديس 31في   ي ستنتهيلتالية ا الم
 

 . ها قدقيت تمي ملو، تصرةالمخ  ةدالموح ة المرحلية المالي مئواهذه القاجعة تم مر
 
 هامة  سبية الات المحاالسياس 2-2
في    إتباعها تلك التي تم  طابقة لهي م  ةصر المخت  ةدح وة المليالمرح لية  الما عة في إعداد هذه القوائم  ة المتبلمحاسبيلسياسات اا  إن

ما هو وارد في التغير في اإلطار ك  اءن ثتسبا ،  2021ديسمبر    31ي  ة ف يهمنتلا  لسنةجموعة لوحدة للمملا  ةإعداد القوائم المالي
ما هو وارد في  اإلطار ك  2022ير  ناي  1 من  راً با اعت  فدةناال  معدلةالودة  يدج ال ات  ر تفسيالو  اييرعمال  تطبيقو  1-2م  إليضاح رقا
 بعد. زاميلإر  نه غيكلوه إصدارأو تعديل تم   ريفسر أو تيا معيق أي بتطب ةمجموعلالم تقم   .3-2م إليضاح رقا
 
   ةدلمعو جديدة معايير وتفسيرات  2-3
والو  اييرالمعتطبيق  ل  يكنلم   الجديدة  الموحدة  أي  ه  نا أدواردة  لاالمعدلة  تفسيرات  المرحلية  المالية  القوائم  تأثير جوهري على 

 . المختصرة
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   تصرةخمال  ةالموحدة ليلمرحة االي حول القوائم الم حاتضاإي
 عة()مراج 2022 يونيو 30 كما في

 
 

 مة( )تت الهامة يةبسالمحاالسياسات أسس اإلعداد و  2
 
 مة( )تت ة معدلو جديدةمعايير وتفسيرات  2-3
 
   37لي رقم بة الدومحاسيار العلى معالتي أدخلت تعديالت  لا -العقد ب اءالوفتكاليف  - المرهقةالعقود  2-3-1
(  عقدال  الديهن  ألتجنبها    للمجموعة مكن  ال ي  ف التي)أي التكالي  بهاتجنيمكن    التي ال   ه التكاليفجاوز بموجبد تتعقهق هو  د المر عقال

 ضاه. قت بماستالمها المتوقع االقتصادية عن المنافع لعقد ا باللتزامات بموجااء بللوف

 
أنه عند  التعديالت على  ً العقد    إذا كان  ام متقيي  تحدد  المنشأة تضميناً اسر خم  أ  مرهقا المتعلا  ، يجب على  عقد الب  ةً مباشر لقة  تكاليف 

التكاليف اإل ت كالً خدماالأو  ائع  البضم  تقديل ت  على سبيل)فية  ضا من  التكاليف    (شرةالمبا  والمواد  الةعمال  كاليفالمثال،  وتخصيص 
  شراف ة العقود واإلار يف إدد وكذلك تكالبالعقاء لوفلة دمالمستخدات لمعهالك اتاس ل، المثا)على سبيل  بأنشطة العقد المرتبطة مباشرةً 

تتعلقا(. العليه مواإلد  ةالعام  تكاليفال    وي بارية  بالعقد  ما  تماشرةً  تحميلها  استبعادها  يتم  الطرفاحصر   لم    بموجب   اآلخر   ة على 
  العقد.

 
   . 2022 ر ايين 1بعد في أو  مبتدئةلا ويةالسن إعداد التقارير لفترات التعديالت هي إلزامية  إن

 
   3ة رقم التقارير المالي  ار الدولي إلعداديمعالعلى  التي أدخلت  التالتعدي - اإلطار المفاهيميلى إ ة شاراإل 2-3-2

ا الأصدر مجلس معايير  المععل  يالتتعد  2020  ايودولي في شهر ملمحاسبة  الملي  لدوار  ياى  التقارير  المتعلق    3رقم  ة  اليإلعداد 
الطا إلى اإلاإلشارة    –ج األعمال  بدم إلى  ش إلال  هو استبداالتعديالت  رض من  الغ  ن إ  ي.يممفاهر  القوائم وعرض  د  داإع  إطارارة 
دون تغيير   2018  رسامر  شهي  در فالصاية  المال  رير تقامي إلعداد اليالمفاه  طار اإلإلشارة إلى  مع ا  1989الصادر في سنة  مالية  ال

 ري. وهج كلبش ته متطلبا

 
  تملةسب أو الخسائر المحامكال  إصدار لتجنب    3قم  المالية ر عداد التقارير  لي إلدوالر  للمعياثبات  إلامبدأ  استثناء للمجلس  ضاف اكما أ
ر  تفسيأو    37لدولي رقم  ا  سبةا محال  معيار نطاق  ن  ضمدخل  ي تالتالمحتملة  مات  اللتزات وازاماعن االلتالناتجة  "اليوم الثاني"    في
  .كل منفصلش بها تكبد ا تم ، إذفرض الرسومعلق بمتال 21رقم  ةالماليقارير ة إلعداد التر الدوليالمعايي تسيراة تفجنل
 
نفسهالوي  وف تومال  قرر،  قت  ال  مةلقائا  تهالتوجيايح  ضجلس  إل الدوعيار  م في  االتقاريعداد  لي  رقم  للمار  لموجودات  ان  أبش   3ية 
   .ليةلمام اوائالقوعرض إعداد ار إط إلىة ار اإلش بل ادبتس االبر لتي لن تتأثا ةملحتمال
 

   .2022ير اين 1 بعد المبتدئة في أو ةر في الفتنوي لس ا ر التقري ادرات إعدفتلمية إلزا هيالت عديالتإن 

 
  لي محاسبة الدويار العلى مع  أدخلت  يالتتعديالت  ال  -  صودالستخدام المق  بلق  المتحصالت:  لمعداتاو  لتواآل  اتراعقال 2-3-3
  16قم ر

د، ودام المقصستخبل االصالت قالمتح  –ات  معدعقارات واآلالت واللا  دوليالمحاسبة الر  يي، أصدر مجلس معا2020في شهر مايو  
منتجة  د ال اوممن بيع ال  ي متحصالتت والمعدات، أآلالوا  بنود العقاراتمن    بند أية  لفتك  من  صمتخ  لمنشآت أناعلى    ر ظيحوالذي  

من  بدالً  ارة. واإلدبل  ريقة المقصودة من قطالراً على العمل بادق   لكي يكونلالزمة  اوقع والحالة  وجود إلى المجلب ذلك الم   ءي أثناف
 . باح أو الخسائر ألر ا ةمواد، في قائمك الج تلتاإنف لي اتكو، وادع هذه الميالت بص حمتإثبات ة بأقوم المنش ك، تذل
 

الت إلإن  هو  لماز عديل  الداإعرات  تفي  بعد    السنوير  تقريد  أو  في  تطب  2022ر  يينا  1المبتدئة  رجع  هيقويجب  بنود  عي  بأثر  لى 
 ة.مر  ألول تعديلأة الش منالق بتط امدمعروضة عنال األولى الفترة يةعد بداو بأتخدام في لالس احة ات المتمعدوالالعقارات واآلالت 

 
لوبات  مطستبعاد الإل  %10  ةببنسفحص  رسوم    –لمالية  ت ادواأل اب  لقعتملا  9رقم    ةاليالم  يررلتقااد  دا ولي إلعلداار  يمعلا 2-3-4

 المالية  
من   المععايمية  عملعلى    إدخالهاتم    التي  2020  –  2018نة  س ل  ةالسنوي  ناتهايس تحكجزء  اييا ير  اقار الت  عدادلدولية إلر  ،  يةلمالير 

تقوم الرسوم التي  يوضح التعديل  .  9رقم    ليةالما  ر يار قلتا  ي إلعدادلوالدار  يمعلا  على   عديالً لي تالدو  ةاسبحير المعايممجلس  صدر  أ
  لمالي الوب مطال طور عن ش هري جو  بشكللف ختي لأو المعد الجديد لماليا المطلوب طوت شر ناكا إذا م ند تقييمعبتضمينها نشأة مال
اهذ  منتتض  .يصلألا فقطلرسوه  أوالمدف  تلك  م  من  ستلمالم  وعة  في  رضمقالو  رضتلمقال  قبة  بما  المدفوس لر اك  ذل،  أو  م  وعة 

ا في  دلهتبا أو  ديلهاي يتم تعالمالية الت المطلوبات ى لل عديتعأة الشنلم. تطبق ار عن اآلخ نيابةً المقترض أو المقرض  ل المستلمة من قب
 . الً ل أوعدي تأة الش ا المنفيه التي تطبقية لسنوارير االتق إعداد ية فترةداب دعأو ب
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   ختصرةة الملموحدا ة ليمرحل اة ي لالما ائموالقحول  ضاحاتيإ
 ة()مراجع 2022 يونيو 30 يف كما
 
 

 مة( )تت  ةمهاال يةبسالمحاالسياسات وداد اإلعأسس  2

 

 مة()تت معدلة و جديدةمعايير وتفسيرات  2-3
 

إلعلداار  يمعلا 2-3-4 رقم    ير رلتقا ا د  داولي  الم ا  9المالية  باألدوات  ستبعاد  إل  %10  ةببنس فحص  رسوم    –لمالية  تعلق 
 ( تتمة) لية الما ات لوبمطال
التقرير  لفترات  إلزامي  و  ه  ليلتعدا  إن أ  السنويإعداد  في  بالتطبلسا  مع  2022  يرينا   1د  عب  والمبتدئة  المبكريماح  ق بتطس  .ق 
  بق طت  لتيي ا ولسنر اقريالت  إعدادفترة  ية  اد ببعد    أوي  ف   بادلهايلها أو تتعدتم  ي  الت  ات الماليةماااللتزعلى  ديالت  تعاله  ذهوعة  لمجما
 . الً أو لالتعديمنشأة  ال ا هيف
 
 بعد  ميةإلزا ا غيرنهلكو رة داص  معدلةو ة دجديمعايير وتفسيرات  2-4
 

 دلة عاة المقيال ت اسقياي ف ائب ضرض فر –زراعة  ل االمتعلق ب 41 رقم ليلدوسبة امعيار المحا 2-4-1
تح كجزء   السمن  لسنةسيناتها  عمل  2020  –  2018  نوية  معاييرعلى  التإلعداية  الدوللمعايير  ا  ية  مجلس د  أصدر  المالية،  قارير 

 22  ةفقرال  فيالوارد    طشري التعديل اللغي.  اعةبالزر  المتعلق  41ي رقم  الدول   سبةمحا لا معيار     علىالً يدتع  يير المحاسبة الدوليمعا 
تي تقع ضمن ات ال موجودلل  عادلةلقيمة الا  عند قياس ئبللضراية دفقات النق نشآت التدبأن تستبعد الم 41ولي رقم لدا بةسحا الم  را عيلم

   .41بة الدولي رقم  نطاق معيار المحاس
 

قع بأن وتي ال  .يجعر ربأث طبيقها ويجب ت 2023ير  نا ي 1بعد  ودئة في أتب مال السنويداد التقرير عإلفترات  ةمياز إل يه تتعديالال إن 
  .مجموعةلل تصرةمخ الالموحدة المرحلية  ائم الماليةقوالذه التعديالت أي تأثير جوهري على لهيكون 

 

 ن التأميبعقود علق  متال 17 مقرد التقارير المالية  إلعدا يالدول المعيار 2-4-2
  ن، يأمالتعقود  بلق  عتالم  17  الية رقمارير المعداد التق إل  ولية الدولي المعيار الديير المحاسبا ع، أصدر مجلس م2017  يوا في شهر م

 ل يح   فرد أن يصبح إلزامياً، سوج بمح،  ا فصواإل  عرضوال  قياسوال  تاإلثبا ي  غطن يلتأميلعقود ال  د شامديج   حاسبيمعيار مو  هو
  لدولي ار ا . ينطبق المعي2005  ةنسي  ف  هالذي تم إصدار  ود التأمينبعق  قلالمتع  4رقم  الية  لما   رالتقاري  داي إلعدالدول  لمعيارمحل ا
ياة وغير الحياة(، ح ال على    مباشرةين المأ لتة اعادإتأمين ولا)أي عقود  لتأمين  ا  عقود  اعونميع أعلى ج   17  مقرة  يالالمقارير  الت  داإلعد

سيتم    .ةيريتقدذات سمات المشاركة الات المالية  ودمانات واألعض الضب  لىعوكذلك    ،ا تصدرهي  الت آت  المنش  ن نوعع  ظرلنبغض ا
بعض الناستثناء  تطبيق  وا طات  رقم  المالي  يرلتقارا  داإلعد  الدولي  اريعملل  ما العالهدف  ق.  لعقود اسمح ذج  مونتوفير    وه  17ة  بي 

  ، التي 4اد التقارير المالية رقم  دعيار الدولي إللمعا  في لواردةا متطلباتلخالف ا وبين. التأم تكا لشر وتوافقاً فائدة  ن أكثرومين يكتأ ال
امالً ش  اً ج وذنم  يقدم  17  لمالية رقمقارير التداد اإلع  لدوليمعيار ا ال  نإ ف   ،قةسابمحلية  ية  بسا مح   ساتسيا تبني  ى حد كبير إلى  إل  دنتتس

ا  ةبيحاسجميع الجوانب الميغطي    ، لتأمينا  لعقود الماليالتق   ادعدالدولي إللمعيار  ا وأساس  لصلة.  ذات  هو النموذج   17رقم    ةارير 
 ي: يل  بما  لمستكي العام، الذي

 

 و ؛غيرة(متلا رسوم )نهج الة رشا مبلا ركةلمشا ا سمات تقود ذالعمحدد لتكييف  -
 . األجل رة لقصي ا للعقودئيسي ر كلبش ط(قسا خصيص األط )نهج تنهج مبس -
 

 قام أرض  ، مع عر2023يناير    1تدئة في أو بعد  برات السنوية المتلفل   يهو إلزام  17قم  رية  مالال  ريرا تق ال  عدادإلالمعيار الدولي  
الدولي    عيارملوا  9قم  ة ر يالملير ا تقارال  إلعداد  ليعيار الدومالمنشأة ال  قبتط  نطه أ يرش  كرلمببيق اطتح بال. يسمةبلومطالارنة  المق
 اذهلقع بأن يكون  وتي  ال.  17رقم    ةالتقارير المالي  ادعدالدولي إل  ر معيالق اطبيخ تاري تل  قب  أوي  ف  15ر المالية رقم  لتقاري ا  عدادإل

  .مجموعةللرة المختصالموحدة المرحلية ائم المالية قوالتأثير جوهري على  المعيار أي 
 

 حيد التو أسس 3
 

ة  ولفتر في    ا مكبعة  تا ال  ا اتهكروش  كةرشلل  رةتصمخ ال  ليةح رم لا  ةيوائم المالرة على القتص مخ لا ة  دوح لما  ةحليمرال  المالية  مائوالقتشتمل  
في  أشهر    ستةال إ  .2022  ونيوي  30المنتهية  تواريخ  الشركات  دادعإن  ومتطابقوالشركة  عة  تابال  تقارير  بية  اسالمح ياسات  سلاة 
دما  نع  .لةاثممتلا  وفظرلاي  ف  ةبها شتث المواألحدا  لمعامالتبا ق  ل عتفيما ي  ةكرشال  بلق  نمة  تخدمالمس  ابقة لتلكعة مطالتابت  ا كرللش

 ير لتأث  يلها وتعد  بعةللشركة التا   وائم الماليةقث الحدأ  ماستخدا  ، يتمطابقةمت  ريغوالشركة  بعة  تا الركات  رير الشاقتد  داخ إعيرواتتكون  
م خدتمسلا  يدتوح ال  أسس  نإ  .لشركةالمالي لالتقرير  د  عداإ   خوتاري  ةينعالم  ا هري تقار  ادعدإ  خبين تواري  هامةداث الح ألاو  أالت  املمعا
م المالية ئي القواوالمفصح عنه ف  خدمستلماتوحيد  أسس البق مع  يتطا ختصرة للمجموعة  دة الم ح لية المولية المرح املالقوائم ا  ههذ  يف
  . 2021ر ديسمب 31 ة فينتهيالم ةنللسوعة جمة للمالموحد ةينولسا
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   رةصتخة الملموحدا ة ليمرحل اة ي لالماائم والقحول  ضاحاتيإ
 ة(عراج)م 2022 يونيو 30 يف كما

 
 ( ةتتم) التوحيد أسس 3
 

 : للشركةة يئيسالر التابعة   تالشركيلي ا فيما 
  ملكية ال ةص ح  

 سالتأسي بلد  ة التابع ةكرالش م أس
 يونيو 30

2022 

ديسمبر  31
2021 

 ة سن 
 التأسيس

     رة  اشب بها مالمحتفظ 

 1980 %100 % 100 البحرين ة( )مقفل حد ش.م.ب.تيج المخلالك بن

 1994 %80 %80 مالطا  كنب يمفعة مومج

 2008 %100 % 100 ويت الك لعقاريةاتون اشركة ه

 2007 %99 %99 ة ريسو ستثمارلإل ةريسوخليج شركة 
     

     متحد ج الخلي ال بنكل الخ  نمها المحتفظ ب 

 1998 %60 %60 الكويت    [كوام]ك( مةك )عا. .مش مار تثسو لإلشركة كامك

 2008 %84 %84 نستو أفريقيا  مالش –  ةيلام الت  حد للخدماليج المتالخ كةشر 

 2012 %100 % 100 ية  طانريلبا  اءر عذلا ر جز ال ة حدودملالدولية ا ية قار الع تحدة ج المليخال
 2017 %100 % 100 نالبحري ذ.م.م.   ألصولل  حدمتلا ج لخليشركة ا

     
     نك ب  ل فيمالخ  ا منبهتفظ حمال

 2010 %88 %88 الهند  ودة  محد الية الخاصة الالحلول المم و صيهند للتخلا

 2009 %100 % 100 لكة المتحدة ممال   ةحدودالم جيتينرففو دننلة شرك

 2009 %100 % 100 ة دمتح ال  لكةالمم دودة  المح وليةيتينج الد فلندن فور 

 2009 %100 % 100 يةمريكدة األالمتح  اتي والال   دةمحدو از المريكنج أيفورفيت دنلن

 2009 %100 % 100 لالبرازي محدودة  البرازيل و دنج يتيورفن فلند

 2009 %100 % 100 دا لنهو .يف.يفاكتورز بم في

 2009 %100 % 100 طا مال . دةة المحدو اريجتلاألعمال الول  فيم لح

 2010 %100 % 100 ا ط لام . حدودةلما  ريتثمار العقاإلسم ليف

 2016 %100 % 100 ر صم ه.إي يإس.أ  لتخصيمية للمصر كة اشر ال
     و مك بها من خالل كا ظمحتفلا     

 2022 - % 100 رسي يج ة ودالمحد مستثمر لا 1925شركة 

 2007 %100 - يت وكال   .م. ذ.م ية  ر عقاالة  حدمتالكة الضيافة ر ش

 2007 %51 %51 ويت الك لمال اق اسوي ألق الجاز دوصن

 2017 %96 %96 ت ويكلا ابضة  تحدة الق ملا  نماضتلا شركة

 2007 %99 - يت كوال م.م. ة ذ.يقار علا  ادلز ا كةشر 

 2017 %48 %48 يةكدة األمريمتحال  اتالي ولا الطاقة ريعمشالرية الستشاا ييبوك شركه

 2017 %100 % 100 ي رسجي حدودة المشاريع الم ةر ادإل ييوكشركه ب

 2018 %75 %75 ةكية األمريدتحلمات االوالي  يسل إإل  ةيشارتسالا يشنارنة كشرك

 2018 %100 % 100 المتحدة   المملكة دة  محدولا ر جاانم نشارنيك كةشر 

 2021 %100 % 100 يةكدة األمريمتحال  اتالي ولا لمستثمرا رستونت نة سكشر 

 1985 %93 %93 ويت كلا   طةساولل ي لواأل

 2013 %100 % 100 دة حتلمة اعربيلا  ات ار ماإل ي ملي العاالي الم دبمركز 

 2013 %100 % 100 ة وديالسع بيةر عللكة اممال ة ديوعسال -ت إنفس كامكوشركة 

 2013 %91 %91 يت الكو ةز مميرص الفللي  خليجلو ادوق كامكنص

 2019 %58 %58 العربية المتحدة ات مار إلا ( مياللع لمالي الس )مركز دبي ا بكامكو مينا 

 2017 %100 % 100 يت الكو اريةقعلا متحدة كبار ال شركة

 2004 %73 %73 الكويت  يتي كوال  لخاصةة ا لكيم لاوق  دنص

 2020 %100 % 100 المتحدة األمريكية  تياوالال وربريشن إنك ر ثمستلوسون لين الم

 2017 %96 %96 الكويت  ة القابض شركة نواصي المتحدة

 2014 %100 - الكويت  فريقيا العقارية  أشركة شمال 

 2017 %100 % 100 يت الكو  ةاريالعق حدة  المت ططخ شركة
 2019 %100 % 100 جيرسي  وربريشن إنكبالزا المستثمر وع مشر 

 1998 %100 - عمان   ريةماتثسالا  لخدماتق لشرو
     

ة الخليج المتحد للخدمات  شركل من خال  اظ بهمحتف
     شمال أفريقيا  –المالية 

 2010 %100 % 100 تونس    ةيلالم ات  الخدم ل د تحالمليج الخ كةشر 

https://www.bing.com/images/search?q=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&qpvt=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&FORM=IGRE
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   ختصرةة الملموحدا ة ليمرحل اة ي لالماائم والقحول  ضاحاتيإ
 ة()مراجع 2022 يونيو 30 يف كما

 
 حكمه  وما فيقد الن 4
 ةمراجع ةققدم مراجعة  

 

 يونيو 30
2022 

 ف لأ
 ريكي دولر أم

ديسمبر  31
2021 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 يونيو 30
2021 
 ألف 
 ي مريكأر الدو

    
 466,467 406,852 400,221   بت الطلائع لدى بنوك وتحدو

 227,013 222,700 253,341 وك دى بنلات  إيداع 
 ───────── ───────── ───────── 
 653,562 629,552 693,480 

    : يليما لمعدلة  

ً  نيعر من تسق أصلية ألكثقاتحسبتواريخ ا إيداعات      ( 31,415) ( 117,020) ( 85,524) يوما

 ( 10,765) ( 18,872) ( 14,664) يةلزامات اإل ياطيحتاال

 512 486 803 ة  لمتوقعا  يةمانتئالائر اخسال
 ───────── ───────── ───────── 
 651,812 494,146 554,177 قد وما في حكمه  الن 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 وقعة لمتا ة يئتمانسائر الالخت اصخص ي مير فالتغ 5
 

 :2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة قعة خالل تولمة ايئتمانئر االساخات الصصخمالتغير في  تحليل و هيلي  امفي
 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1لة رحملا 

 
 ألف  
 أمريكي دولر 

 ألف  
 ر أمريكي لود

 ألف  
 يكي أمرر دول

 ألف  
 ي أمريك دولر 

     
 110,024 87,383 3,750 18,891 2022 يرناي  1كما في 

 - 151 2,015 ( 2,166) المراحل بين  حويللتا  صافي

 4,372 3,924 222 226 ة صافي إعادة قياس مخصصات الخسار 

 (839) (839) - - ل الفترة الخطوبة شمبالغ م

 (35) 53 (1) (87) تعديالت صرف العمالت األجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 113,522 90,672 5,986 16,864 2022 يونيو 30ي كما ف 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

 :2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة قعة خالل تولمة ايئتمانئر االساات الخصصخمير في التغ تحليل و هيلي  مافي
 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1لة رحلما 

 
   ألف
 أمريكي  ر والد

 ألف  
 ر أمريكي الود

 ألف  
 ي يكأمر ر دوال

 ألف  
 أمريكي دوالر 

     
 131,818 107,602 7,074 17,142 2021 يناير  1كما في 

 - 654 ( 283) ( 371) المراحل بين  حويللتا  افيص

 ( 589) 1,070 ( 980) ( 679) صافي إعادة قياس مخصصات الخسارة 

 ( 878) ( 878) - - ل الفترة الخطوبة شم بالغم

 1,750 1,435 ( 5) 320 عديالت صرف العمالت األجنبية ت
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 132,101 109,883 5,806 16,412 2021 يونيو 30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 يلة األجل سندات طو 6
 مراجعة  ققةمد مراجعة   

 

 يونيو 30
2022 
 ألف 
 ي ك ي رمأ رلدو

ر ديسمب 31
2021 
 ألف 
 كي مريأ ر الدو

 يونيو 30
2021 
 ألف 
 ي يكأمر  ر دوال

    
 49,553 49,308 48,621 2023يو ولي 26تحق بتاريخ سنوياً وتس %6,00 ثابتة بمعدلائدة ف

وياً سن  %2,75عدل كزي + فائدة بمصم بنك الكويت المر خعدل مة بمفائدة عائ
 83,474 83,063 81,906 2023ليو يو 26يخ ار بت تحقتسوياً( ونس %7 دل محدد بمع ةائدسعر ف)

 ───────── ───────── ───────── 

 130,527 132,371 133,027 
 ════════ ════════ ════════ 
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 ختصرة  لمحدة اموال رحلية ية المالالمحول القوائم  يضاحاتإ
 جعة()مرا 2022 يونيو 30ا في كم

 
   حقوق الملكية 7
 

 رأس المال  (1
 ة عمراج ة قمدق ة  مراجع 
 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2022 2021 2021 

    ح بهال المصر س المرأ

 505,400 505,400 505,400 الف( باآلهم )ألسعدد ا

 0,50 0,50 0,50 كي(ر أمريلقيمة اإلسمية )دوالا
 ───────── ───────── ───────── 

 252,700 252,700 252,700 (ألف دوالر أمريكي) ال المصرح بهلما س رأ
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    كامل اللمال الصادر والمدفوع ب رأس ا 

 439,094 439,094 439,094 ف( باآلالسهم )األ  عدد

 0,50 0,50 0,50 أمريكي(ة )دوالر  ياإلسم يمةالق
 ───────── ───────── ───────── 

 219,547 219,547 219,547 (مريكيألف دوالر أ) كاملالمدفوع باللمال الصادر وا  سرأ
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 مة الخسائر المتراكشطب  (2
 

على شطب الخسائر المتراكمة المستحقة كما    2021مارس    31قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ  
 أمريكي مقابل عالوة إصدار األسهم المحتفظ بها من قبل الشركة.   ألف دوالر   100,553والبالغ قيمتها  2020ديسمبر  31في 

 

 1فئة  ائمالدفي اضاإل  لرأس الما 8
 

 نكويت  .كيمريأ  لف دوالر أ  33,000  يمةبق  1ئة  ف  ئماد   يسمال إضافأر ة(  تابعيج المتحد )شركة  ، أصدر بنك الخل2016مارس    28في  
الرأ الداا  الم س  فئة  إلضافي  المااز تلاال  نم  1ئم  موه  المتحد  جيخلاللبنك    يةنوثات  كأسهم  و  الحصنف  ً يكملقوق  وفقا المة  لمعيار    بة اسح 
ة  ائدف  دد ويحملستحقاق محخ إتاري  1  ئةف  م ئاد إلضافي الا   مال س ال. ال يوجد لدى رأ التصنيف  -لمالية  األدوات ا : المتعلق ب 32لدولي رقم  ا
   .تبي ثاور بمعدل سناريخ اإلصدات من سميةإلا تهقيمب
 

 2021 مارس 28د مطلق في أو بعحض تقديره البملك ذيج المتحد و ك الخلنبل من قب دل لإلسترداقاب 1 ئم فئةاد لفي ا اإلضا اللمأس ا ر  إن
تاري في  بأو  فائدة  أي  دفع  ذ خ  وبا لا لك  عد  للحص يخي  لاتلتاريخ  موافقول  ضع  مسبقعلى  لبنك    زي.كلمر ا   نير حالبرف  من مصة  ة  يمكن 

د  الخليج المتح  لم يقم بنك  اإذ د.  عثر في السدا دث للتح  عدا ال يذ الفوائد وهيع توز ر عدم  اتخن يألمطلق  ا   رهقديض تمحب  كل د وذحلخليج المتا
عات  يز تو  أية  اءر جإبقم  ي  د أالتحليج المى بنك الخعل  ثم يجب  منو   ،(ابمن األسب  ببي س)أل  1مال الدائم فئة  فوائد على رأس البدفع ال

 . 1دائم فئة افي ال ضاإلالمال   انوية لرأس و ثع أساوي متلاف بنلتي تصا رىألخه اهمسأب  تعلقيى أو فيما أخرى عل
 

 قة  عالال يوطرف ذ لامع وأرصدة مالت امع 9
 

الشالعذات    طرافاألتمثل   الزميلة  ركة  القة  والشركات  اإلجلماء  ضوأعة  المشترك  عمشاريالو األم  ات  وحدوال  يالعلا  دارةإل وا  رةاد س 
 . هأعال  قبل أي من األطراف المذكورة نم ةلمتأثر او  أ تركةشمالة  طر سيالأو  سيطرة لل ة ضعالخا

 

يليفي والمصر إليراد ا  ما  ب  وفاتات  يتعلق  تمت  ت  المعامالفيما  العالاف  األطر مع  التي    لمرحلية ا  المالية  لقوائما  فيوالمتضمنة  قة  ذات 
   :صرةختلما  موحدةال

 

 (ةعمراج)
 2022 يونيو 30المنتهية في   الستةة لفتر

 

 ون اهم مسال
 ن سيورئي ال

 شركات  
 لة مي ز

 رى  أخأطراف 
   مجموعال قة  ذات عال

 
 ألف 
 كي مري أ رلود

 ف لأ
 دولر أمريكي 

 ألف 
 لر أمريكي دو

 ألف 
 مريكي ولر أد

     

 481 481 - - صافي   – تثمار دخل اإلس

 4,389 630 1,448 2,311 صافي  - والتعم الو  ومرسال

 554 - - 554 يجار اإل دخل

 2,793 2,483 118 192 د الفوائ لدخ

 ( 13,461) ( 3,193) ( 9,460) (808) وائد فلا  تمصروفا

 (962) (962) - - اريةإد عامة و وفات مصر 

 60 60 - - أخرى
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 ختصرة  لمحدة اموال المرحلية ية الالمحول القوائم  إيضاحات
 عة(ج)مرا 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 ( مةتت)قة عالال يوطرف ذلاع مأرصدة وت مال معا 9

 

 (مراجعة)
 2021 يونيو 30المنتهية في   الستةلفترة 

 

 ون هما مسال
 سيون رئيال

 كات شر
 لة ميز

 رى  أخأطراف 
  مجموعال قة ذات عال

 
 ألف 
 كي أمري رالدو

 ف لأ
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 الر أمريكي دو

 ألف 
 مريكي والر أد

     

 653 653 - - في ا ص – ثمارتاإلسل دخ 

 5,361 645 1,439 3,277 افيص - والتعمالو ومرسال

 1,118 - - 1,118 يجار دخل اإل

 2,702 2,295 222 185 الفوائد لدخ 

 ( 11,961) (3,419) (7,794) (748) الفوائد مصروفات 

 (642) (642) - - وفات عامة وإدارية مصر

 (51) 37 (88) -   أخرى
 

 . ألخرىاف ااألطربين  عليها تفاق اال تي تموط الرشلل  قاً فو ةالقت العاف ذارمع األطمالت عا لميع اتم إجراء جم
 
 : المختصرة ةحدوالمالمرحلية قوائم المالية الفي  تضمنةالموة طراف ذات العالقاألالتي تمت مع صدة األر ا يلي ميف
 

 

 ( مراجعة )
 2022 يونيو 30

 

 ون همامسال
 سيون  رئيال

 شركات 
   ميلةز

   افرأط
  أخرى

   موعالمج قة ذات عال

 

 لف أ
 كي مرير أدول

 ألف 
 مريكي دولر أ

 ف أل
 كي أمري رلدو

 ألف 
 كي دولر أمري

     

 4,897 358 4,539 - حت الطلب تو ى بنوكودائع لد

 15,190 15,190 - - البنوك   ىلدإيداعات 

ألرباح  ا لخالدلة من ا لعإستثمارات مدرجة بالقيمة ا
 2,213 369 1,844 - ر الخسائ  وأ
  لدخلا خالل  من دلةالعا  قيمةلبا  جةثمارات مدرإست

 151,624 149,697 1,927 - * خر اآل  ملالشا 

 9,837 - - 9,837 أة طفملفة الجة بالتكمدرثمارات است

 56,700 47,186 9,514 - م مدينة  وض وذمقر

 15,862 2,890 8,206 4,766 أخرى  وجوداتم

 (131,449) (120,351) (11,098) - خرى أ ليةا م سساتتحقة لبنوك ومؤسم غلبا م

 (46,055) (5,514) ( 27) (40,514) لعمالء ئع ااود

 (555,712) (53,900) (501,812) - لدفعقة اقروض مستح 

 (7,711) (2,157) (5,550) ( 4) ى  ات أخربومطل

 (10,000) (10,000) - - 1ائم فئة الد اإلضافي مال رأس ال

     
     امات  تزارتباطات وال

 157 157 - -   مانبات ضا طخ 
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   ةرلمختصموحدة اال ة ة المرحليي لالماائم قوال حول  حاتيضاإ
 ة(مراجع) 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 ( تتمة)قة عالال يوطرف ذلامع دة رصأومعامالت  9

 

 ( مدققة)
 2021ديسمبر  31

 

 ون هما مسال
 سيون رئيال

 شركات
  ميلةز

 راف  أط
   أخرى

  علمجموا قة ذات عال

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 لف أ
 مريكي ر أوالد

 ف لأ
 كي ر أمريالدو

 ألف 
 كي يدوالر أمر

     

 3,335 840 2,495 - ب حت الطلتو ى بنوكودائع لد

 24,231 24,231 - - البنوك   ىلد يداعاتإ

  لخالدلة من ا لعإستثمارات مدرجة بالقيمة ا
 2,893 876 2,017 - ر الخسائ وأألرباح ا
  اللخ  العادلة من مةجة بالقيت مدرراثما إست
 151,684 151,185 499 - * خر اآل  ملشا ال  لدخلا

 9,972 - - 9,972 أة فطملفة الجة بالتكثمارات مدراست

 86,733 77,188 9,545 - مدينة  م وض وذمقر

 18,182 2,711 11,417 4,054 أخرى  وجوداتم

 ( 105,184) ( 74,254) ( 30,930) - أخرى  ليةا م سساتتحقة لبنوك ومؤسم غلبا م

 ( 94,845) ( 52,487) (1,972) ( 40,386) ء ماللعودائع ا

 ( 540,712) ( 53,900) ( 486,812) - لدفعقة امستح قروض 

 (7,191) (2,246) (4,662) (283) ى  ات أخربومطل

 ( 10,000) ( 10,000) - - 1ائم فئة الد اإلضافي مال رأس ال

     
     اطات والتزامات ارتب 

 150 150 - - مان  ض اتب طا خ 

 
 . .2021ديسمبر  31و 2022 ونيوي 30كما في  جزة ي منهة قاف ذات عالطرمالت مع األا لمعع اجمي إن
 
  ة يمتها المدرججموعة بقلمخر ل مل األ الدخل الشا   من خالل  عادلةيمة الجة بالقمدرت  ماراإستثناء  قتم بإ ة األركلشتعهدت ا*  
 . أعلىة مقي أو (يكيالر أمرن دومليو 104 :2021) ن دوالر أمريكيمليو 104غة لبالوا
 

 رئيسيين: ال  ت موظفي اإلدارةتعويضا يلي  فيما 

 

 هر أش الستةرة لفت
 يونيو 30 ة فيالمنتهي

 

2022 
 مراجعة 

2021 
 مراجعة

 
 ف أل

 أمريكي ر دول
 ف أل

 أمريكي ر دوال

   

 1,033 1,100  جلألاقصيرة  الموظفين مكافآت 

 127 266 ل  جلموظفين الطويلة األافآت امك
 ──────── ──────── 
 1,366 1,160 

 ════════ ════════ 

 ( المقاصة غير مدرجة بالميزانية )نود ب
لدفع من األطراف  مستحقة ا  الغت العالقة ومباألطراف ذا  ندة مئفا   تحق عليها لدى المجموعة مبالغ مستحقة القبض تس

م مقاصة هذه تمليون دوالر أمريكي(.  45,5: 2021ديسمبر  31ر أمريكي )والمليون د 45,5بمبلغ وقدره ذات العالقة 
ال المستحقة  واالمبالغ  هذقبض  في  الما ه  لدفع  المختصرةلية  القوائم  معايير  المرحلية  استيفاء  تم  األدوا  حيث  ت مقاصة 

 لية.  ما ال
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 المختصرة  ة حلية الموحدالمرالية ائم المالقوول ح احاتضإي
 ()مراجعة 2022 يونيو 30ي كما ف

 
 

 سهم للاألرباح  (الخسارة) 10
 

ن السهم األساسي  يحـتسب  بقسمألا  (الخسارة)من  ض  والمخفصيب  العائدال   (الخسارة)ة  رباح  ح إ  ةربح  مسقولى    يماهق 
 على النحو التالي:   الفترةئمة خالل القا  مسهد األعدالمتوسط المرجح ل على شركةال
 

 تهية المن أشهر لستةفترة ا ل
  يونيو  30في 

 لثالثة أشهر المنتهيةفترة ا ل
  يونيو  30في 

2021 2022 2021 2022  
  عة  مراج مراجعة  عة  مراج مراجعة 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 أمريكي دولر 

 ألف 
 يكي الر أمردو

 لف أ
  دولر أمريكي 

     

461 (2,523) 4,124 (7,397) 
إلى حقوق مساهمي   العائدالربح  (لخسارةا)

 الشركة األم

(4,152) (4,601) - - 
افي الدائم خصم الفائدة على رأس المال اإلض 

 1فئة 
───────── ───────── ──────── ────────  

(3,691) (7,124) 4,124 (7,397)  
═════════ ═════════ ════════ ════════  

439,094 439,094 439,094 439,094 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  
 )باآلالف( الفترة

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

(0,84) (1,62) 0,94 (1,68) 

النصيب األساسي والمخفض للسهم في  
 الخسارة )سنتات أمريكية(

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

   لومات قطاعات األعمالمع 11
 

للتقاريوفقرض القطاعات التشغيلية  يتم ع عن سئول  لما، وهو  تقراراال  يتخذ  ذيالي  ذرئيس التنفيل لخلية المقدمة  ر الدا اً 
عة  تقوم المجموتي الة يليغشلتا ع القطاعات جمي فيائهم. تد أ تقييما وهأنير بشقرتعمل  يتمالتي ت عا للقطا  اردوالمص تخصي

 ات القطاع المتعلق ب:  8المالية رقم    تقاريرإلعداد ال  وليتعريفه في المعيار الد   الوارد  بشأنها بتعريف القطاع  يرقديم تقربت
  غيلية.تشلا
 

عة ومالمج ا. لدى  اتهوخدم  ا هملياتعة  ععلى طبي  ءً ا ل بنعما دات أوح ى  مجموعة إلم الم تنظي، تيةقارير اإلدار التاض  ألغر
المصرفية  ات ية" و"الخدمستثمارة اإلوالخدمات المصرفيدارة األصول ا "خدمات إمر وهضعين للتقريخا  ين رئيسينعا طق
 ة".  لتجاريا
 

لمصرفية مات ا خدالإدارة األصول و
 ة يارستثماإل

أساساً  مإدب  تختص  الشرمتواألصول    حافظارة   تشارات ساإلو  تكا ويل 
الف  اتتثمارسإلاو وأسهي  امحافظ  والخاص ملا  كيةللمم    العقارات و  ةسعرة 

 لمال واألنشطة المصرفية الدولية والخزانة.ات في أسواق رأس ا ستثمارواإل

  
بات ا دائع والحسوالوخرى  األة  يئتمانالت االسهيوض والتفير القر بتوساً تقوم أسا  الخدمات المصرفية التجارية

 . اتوالمؤسسات لشركالء اعممن ة ريالجا 

 
اإل لوا   جئ نتا ل ا  ارة دتراقب  بشكح لتشغيلية  أعمالها  القردات  اتخاذ  لغرض  منفصل  تقييم  و  المواردتخصيص    حول   اراتل 

 لمقدرة.االسوق  أسعارب ات بشكل عامع معامالت بين القطا تسجيل ال مء. يتدااأل
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 ختصرة  المة وحدة الم حليالمرالمالية ائم القوول ح احاتإيض
 ()مراجعة 2022 يونيو 30في كما 

 
 

 ( مة)تت عمالألات اقطاعات لوممع 11
 
 :(اجعةمر) 2022 يونيو 30وللفترة المنتهية في  ليات المجموعة كما فيالمعلومات القطاعية لعم ا يلييمف
 

 

صول  األ ارةإد
والخدمات  

صرفية  لما
 ية  ر تثماساإل

 خدمات ال
 مصرفية ال
   الموحدة دات بعاالست رية تجاال

 

 لف أ
 ولر أمريكي د

 ألف 
 ي أمريكر دول

 ف أل
 ي يكأمر ر لدو

 لف أ
 ي كدولر أمري

     

 72,421 (664) 28,368 44,717 رجيين خاعمالء المن الدخل ال

 (2,638) - 589 (3,227) صافي  -بية عمالت أجن  ويلتح  خسائر

 22,439 - 13,460 8,979 لة  الزمي شركاتلائج امن نت ةلشركاصة ح 

 ───────── ───────── ──────── ──────── 
 92,222 (664) 42,417 50,469   دخل ال وعمجم
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ 

ر  ئ الخسا قبل   التشغيليدخل لا  (الخسارة)
 8,653 664 14,822 (6,833) ئب راوالض  لضمحالالقعة واتومال يةئتماناال

سائر  الخ  (مخصص) صمخصاسترجاع 
 (4,372) - (4,521) 149 صافي  –ية المتوقعة ئتماناال

 ( 31) - ( 31) - ستثمارات ن االمل محالضصافي مخصص اال 

 (1,695) - (1,675) ( 20) مصروف ضريبي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,555 664 8,595 (6,704) رة  لفت ل  الربح (الخسارة) يفصا
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

ي  مساهم إلى حقوق ةدعائال سارةالخ ي صاف 
 (2,523)    كة األمشرال

 5,078    سيطرة مإلى حقوق غير  عائدال الربحافي ص
    ──────── 

 2,555    ة  رللفت الربحي صاف
    ════════ 

 

 

صول  األدارة إ
دمات  والخ

فية  المصر
 ية  ستثمار اإل

 ت خدما
 مصرفية  

 الموحدة   لستبعادات ا ارية تج

 ( ة مراجع)  2022 يونيو 30

 ألف 
 مريكي ر أدول

 ف لأ
 ي كريأم ولرد

 لف أ
 مريكي لر أدو

 ف أل
 كي ريأم دولر

     

 725,571 - 551,360 174,211 شركات زميلة   يفات إستثمار
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

 3,275,080 (221,111) 2,322,358 1,173,833 موجودات القطاع 
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

 2,855,446 (48,869) 1,555,692 1,348,623 طاع لقابات طلوم
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 
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 رة  ختصالمة وحدة الم حليالمرالمالية ائم القوول ح احاتإيض
 ()مراجعة 2022 يونيو 30في كما 

 
 

 ( مة)تت عمالألقطاعات اات لوممع 11
 

المجم  يلي  ا يمف لعمليات  القطاعية  في  كم  وعةالمعلومات  في    (مدققة)  2021ديسمبر    31ا  المنتهية   يو وني  30وللفترة 
 :(مراجعة) 2021

 

صول  ارة األإد
لخدمات وا
صرفية لما
 ية  رما ثستاإل

 خدمات  ال
 مصرفيةال
  الموحدة دات ا بعاالست رية ا تجلا

 

 لف أ
 ر أمريكي والد

 ألف 
 أمريكي ر دوال

 ف أل
 مريكي والر أد

 ألف 
 ي كدوالر أمري

     

 78,136 (729) 27,723 51,142 رجيين خاالء العملن ا مدخل ال

 (1,801) - 799 (2,600) صافي  -بية عمالت أجن  ويلتح  خسائر

 18,555 - 12,065 6,490 لة  الزمي شركاتائج المن نت ةلشركاصة ح 

 ───────── ───────── ──────── ──────── 
 94,890 (729) 40,587 55,032   دخلال مجموع

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

ر  ئ سا الخ قبل   التشغيليلدخل ا  (خسارةال)
 10,163 729 11,223 (1,789) ئب  والضرا لضمحالالقعة واتومال يةئتماناال

سائر  الخ اع مخصص استرج  (صمخص)
 589 - 911 (322) صافي   –ية المتوقعة ئتماناال
من  مخصص اضمحالل  استردادصافي 
 13 - - 13   تامارثإست

 (1,309) - (1,299) (10) ريبي مصروف ض
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,456 729 10,835 (2,108) رة  للفت الربح (ارةالخس) يف صا 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

ي مساهم حقوق إلى ةدعائال ربحال صافي 
 461    كة األمشرال

 8,995    سيطرة مغير  لى حقوقإ ائدعال الربحصافي 
    ──────── 

 9,456    رة للفت حالربي اف ص
    ════════ 
 

 

األصول  إدارة 
 ماتدالخ و

المصرفية 
 ية  ستثماراإل

 دمات خ 
 مصرفية  
 الموحدة  بعادات ستاال تجارية 

 ( قةمدق) 2021ديسمبر  31

 ألف 
 ي ر أمريكوالد

 ألف 
 الر أمريكي دو

 ألف 
 ي أمريك دوالر

 ألف 
 مريكي أدوالر 

     
 730,262 - 558,102 172,160  ةزميل ي شركاتات ف ثمارإست
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 3,255,530 ( 200,491) 2,341,734 1,114,287 القطاع ت وداج مو
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 2,838,743 ( 43,714) 1,564,492 1,317,965 القطاع وبات طلم
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

   محتملة زاماتوإلت اتاطبإرت 12
 
المطا رتبا اإل  لتمتش بالتسهيت  إرتباطتمانئاالالت  تعلقة  على  بتية  تقدات  مستنا وإعتم  يةتمانائهيالت  سيم  معزددات   زة ية 

 .جموعةالم الءعم احتياجاتلبية وخطابات قبول لت وضمانات
 

اإل ذلكب)ت  والضمانا   يةالمستنددات  عتما إن  في  ال  ما  الديتنمساإلعتمادات  وعة جمملا  زمتل قبول  ال  اتوخطاب(  ززةمعة 
 عقد. لشروط افقاً لزاماته وتبإل  اءالوف  ة فشل العميل فيالفي ح الء يابة عن العمـدفع نالب
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 ة  صرتخموحدة المالمرحلية ال ةوائم المالي ل القوح إيضاحات
 ة(عجامر ) 2022 يونيو 30في ا كم

 
 ( تتمة)محتملة  زاماتوإلت اتباطإرت 12

 

  ية:تثمارسية واإلئتمان اال التيتعلقة بالتسهاطات التالية المإلرتب ة اوعجمالم ىلد
 

  عة اجمر ققةمد عةاج مر
 يونيو 30

2021 
 ربسمدي 31

2021 
 يونيو  30

2022  
 ف لأ
 ي مريكأ رالدو

 ف لأ
 ي مريكأ رالدو

 ألف 
  يكي أمر  ردول

 : يةائتمان سهيالتتبتعلقة مت ا اطب ترإ   

 ةير مسحوبغ نيةما ائتت التسهي 64,028 71,564 55,311

 ةتنديمس تداإعتما  66,031 44,810 34,977

 ات ضمان خطاب  9,832 4,307 14,740
──────── ──────── ────────  

105,028 120,681 139,891  
 * ات رستثمارتباطات متعلقة باإلإ 26,971 38,371 23,902    

──────── ──────── ────────  
128,930 159,052 166,862  

════════ ════════ ════════  
 

اإلتمت  * ا ت  إرتباطا   تامارستثباإلعلقة  المت  تطا با رتثل  تح رأس  صنادي  قلصندو  لبطالت  لمال  هذمن  الهياكل.  ه  ق 
 نوات. س 5إلى  1 من ون عادةً الصندوق والتي تك  إستثمارمكن استدعائها خالل فترة  ت يطا تبا اإلر

 

 ية ات المالتقشلما 13
 

 لية المشتقة.الما وات داأل على ضمنتت تيلمعامالت الاختلفة من ع منوافي أ الها االعتياديةأعم ضمن عةومجمالخل تد
 

  مةقيمجموع ال
   لعتباريةا

دلة  القيمة العا
 السالبة  

القيمة العادلة  
  وجبة  الم

 ألف 
 ريكي دولر أم

 لف أ
 أمريكي دولر 

 لف أ
 ( ة مراجع)  2022 يونيو 30 يكي مر أدولر 

    
 *رةالمتاجغرض ل بهاتفظ ت محتقامش   

 آجلة  بيصرف أجن عقود 2,715 (1,399) 169,146
════════ ════════ ════════  

   

 ات ستثمارصافي اإل لغرض تحوطمة دخمست قات تشم
 العمليات األجنبية  يف 

 ة لآج  أجنبيف قود صرع - (454) 786,568
════════ ════════ ════════  

 ية قدلنا ت لتدفقااات تحوط  غرضمة لخدمست قات مشت   

 ائدة الف  سعر قايضاتم 21,143 - 350,000
════════ ════════ ════════  

 

 مةيمجموع الق
   عتباريةاال

القيمة العادلة  
 السالبة  

القيمة العادلة  
  وجبة الم

 ألف 
 ريكي الر أمدو

 لف أ
 أمريكي دوالر 

 لف أ
 ( ةققمد) 2021 ديسمبر 31 يكي مرأدوالر 

    
 * ةالمتاجرغرض ل بها  ات محتفظشتقم   

 ة آجل بينصرف أج د عقو 669 (1,594) 102,570
════════ ════════ ════════  

   

 ات ستثمارإلاصافي  مة لغرض تحوطدخ مست اتشتقم
 العمليات األجنبية ي ف 

 ة آجل نبيقود صرف أج ع 732 (320) 828,277
════════ ════════ ════════  

 لنقديةا تلتدفقا اتحوطات ض لغردمة مستخ  قاتتشم   

 دة الفائ رسعايضات قم 4,228 - 375,000
════════ ════════ ════════  
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 صرة  تحلية الموحدة المخة المرلمالي ئم االقواول ح إيضاحات
 مراجعة() 2022 يونيو 30في  اكم

 
 

 ( مة تت) اليةات الملمشتقا 13
 

تعرضات    بالعمالت األجنبية إلدارة بعضاآلجلة المعروضة    التالعمصرف    قودقتراضات وع* تستخدم المجموعة اإل 
مة العادلة أو صافي  تحوطات التدفقات النقدية أو القيغرض  ل  صرف العمالت اآلجلة تلكيف عقود  م تصنعامالتها. لم يتم

 جنبية. األالت العم التعرضات معامترامها في فترات متطابقة مع وطات العمليات األجنبية وتم إب اإلستثمار في تح 

 
الصر لش  اتفاقيات  ف األجنبي اآلجلة هي عبارة عنعقود  إما  أتعاقدية  لبيع عراء  فو  محددة وبسعر محدد  خ  تاريي  ملة 

 ل بها في السوق الفوري. مستقبلي، وهي عقود معدة للتعام
 

يمة جنبية على أساس قاأل  عملةوق الفر ل فائدة أودتعاقدية تتم بين طرفين لتبا مقايضات هي عبارة عن اتفاقيات إن عقود ال
بالنسبة   محددة.  مقا لاعتبارية  الفائعقود  أسعار  يت يضات  ذاتبادل عا دة  مدفوعات  األطراف  وعائمة   أسعار  دةً  ثابتة  فائدة 

 دة. قيمة االعتبارية المحددة لعملة واح على أساس ال
 

 ألدوات المالية ا 14
 
 :موعةمج لل  اليةالم  تا بولمطت والداوموج بي للاسحلمتصنيف ال أدناه الالجدو خصيل
 

 ( مراجعة )  2022 يونيو 30

 ةمصنف
 ة  مبالقي 
  منعادلة  ال

  لخال
  أوباح ألرا

 ر ئالخسا
 ألف 

 كي ريدولر أم

 فةصنم
 ة  القيمب
من  لعادلة  ا

  لدخلا خالل
 خر اآلالشامل 

 ألف 
 كي دولر أمري

 مدرجة  
 التكلفة  ب

 المطفأة 
 ألف 
 ر أمريكي دول

 جموع الم
 ألف 
 ي يكر أمر دول

     

 400,221 400,221 - - ب طلتحت الووك نبدى ع لدائو

 253,341 253,341 - - وك ى البنلد اعاتإيد

األرباح   خاللمن دلة العا  ةات مدرجة بالقيمإستثمار
 537,418 - - 537,418   الخسائرأو 

لدخل  ا  لمن خاليمة العادلة ات مدرجة بالقإستثمار
 191,437 - 191,437 - آلخر  ا الشامل

 205,989 205,989 - - لمطفأة  ا  لفةدرجة بالتكمت اثمارإست

 618,663 618,663 - - دينة  م ذممو قروض

 81,820 59,361 21,143 1,316 رىأخ  جوداتمو
 ─────── ─────── ──────── ──────── 

 2,288,889 1,537,575 212,580 538,734 ة لماليا لموجودات موع امج
 ═══════ ═══════ ════════ ════════ 
     
 703,090 703,090 - - رى أخ  يةالسات ممؤس و لبنوكقة غ مستح مبال

 1,005,965 1,005,965 - - عمالء لاودائع 

 917,028 917,028 - - ع ة الدفمستحقروض ق

 130,527 130,527 - - ويلة األجل  ندات طس

 67,963 67,509 454 - ى طلوبات أخرم
 ─────── ─────── ──────── ──────── 

 2,824,573 2,824,119 454 - ة ي اللم بات اطلو مجموع الم
 ═══════ ═══════ ════════ ════════ 
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 ختصرة  مة الموحدة ال المرحلي الماليةم ائ القو حول يضاحاتإ
 اجعة()مر  2022 يونيو 30 كما في

 
 (تتمة) ألدوات الماليةا 14

 ( ةمدقق) 2021ر بديسم 31

 ة  قيملبا مصنفة
   لخالمن  دلةالعا 
باح أو  األر 

 ر الخسائ
 ألف 

 كي دوالر أمري

 لقيمة  اب صنفةم
من  ادلة الع

  خالل
امل  الش  خلالد
 خر اآل
 ألف 
 أمريكي  ر دوال

 ة رجمد
 لفة  كتالب

 المطفأة 
 لف أ

 ريكي أمدوالر 

 ع وجمالم
 ف أل

 يكي ر أمر دوال
     

 406,852 406,852 - - الطلب  وتحت نوك  ب ئع لدىودا
 222,700 222,700 - - ك لدى البنو  تإيداعا

ألرباح أو  ا لخال منالعادلة ثمارات مدرجة بالقيمة إست
 553,156 - - 553,156 لخسائرا

لشامل  الدخل ا   ن خاللم لعادلةا  بالقيمةجة در مات إستثمار 
 354,268 - 354,268 -  خر اآل

 35,087 35,087 - - فأة  ة المطالتكلفات مدرجة بإستثمار 
 625,134 625,134 - -   مدينة موض وذم ر ق

 63,655 59,015 4,640 - أخرى ودات موج
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,260,852 1,348,788 358,908 553,156 ت المالية وجودا المجموع م
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 756,718 756,718 - - خرىية أات مالؤسسلبنوك ومستحقة مبالغ م

 994,590 994,590 - - ء عمالال ائع ود

 842,258 842,258 - -   ة الدفع قروض مستحق
 132,371 132,371 - - جل ألا  طويلة سندات
 75,432 74,507 - 925 ىخر ت أمطلوبا 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,801,369 2,800,444 - 925 المالية   مطلوباتمجموع ال

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

الماليةا إن   لألدوات  العادلة  المطفأة  ب  رجةمدال  لقيم  جوهب تختلف    الالتكلفة  المدرجةري  شكل  قيمها  القاردة  و لا  عن  المالية    ئموافي 
 .ختصرةلمالمرحلية الموحدة ا 

 

 العادلة قياس القيمة  15
 

 ة عادلالهرمي للقيمة ال ل ستسلال
  وق فيالس مشاركين بي ةمنظممعاملة في مطلوب لتحويل  عهيتم دف الذي  أوموجود   علبي  المهتسم اسيتالذي لسعر اهي  لة عادال مةلقيا
 لقياس. ااريخ ت
 

ية مالق الرا بالنسبة لألو. رتفتو النشطة، إذافي األسواق رة سوق المسعلا عار أس سعرة منالمة لياق المار وألل ادلة لعا  قيماشتقاق ال يتم
ون  دلسوق اامالت مع  ثخدام أحد نيات إستلك التقل تقد تشماسبة. ونلمات التقييم ا نيدام تقختبإس  ادلة علة ا م تقدير القيمت، يعرةلمسر اغي

ية المخصومة  قدلنا ات  حليل التدفقرة جوهرية أو تة لها بصوهابمش  خرىألداة أالية  لحعادلة الا ة  مالقي  لىإ  جوعيلية؛ بالر شروط تفض
 .خرىاأليم  قيتالذج  نما  أو
 

ال غير عادلة لألمولقيم الا عتمد ت. ةت المسعر العطاءا ى أسعار إل  الرجوعلنشطة باق  جة في األسوادر ال المو ملأل  ادلةعلم ا تم تحديد القيي
التداالموجو  م يق  يى صافعلة  سعر الم تحت  تم  مدير    من ها  ديدي  بإستخدقبل  األسعار  الصندوق  للمة  رجدالم ام  السوق    ودات وجفي 
إيةمعنال أساليب    رت،توفذا  ،  أي  ممقبو  ىأخر أو  قسعأحدث    لثلة  من  مدفوع  أومستثمر    بلر  الال  آخر  لشقيمة  قابلسوقية    ةركة 
   .مقارنةلل
 

 : مييتقلة ا بتقني جموعةت ومطلوبات الملموجوداة  لادالعمة  عن القيفصاح إلحديد واتلل  يالتالي رمالهة التسلسل خدم المجموعتتس
 

 اثلة؛ ملمالمطلوبات ا  أوجودات ومة لللنشطا  واقعدلة( في األسمال غير ة )علنلمر ا سعااأل  :1المستوى 

  ورةبص  جلة إما المس  لةة العاد ميلقاعلى    ريوهالجت التأثير  مدخالتها ذا   جميع  ة مالحظ  مكنيى والتي  ات األخر التقني  :2  لمستوى ا
 ؛ و ير مباشرةاشرة أو غبم

  ات يمكنم لوتستند على مع  التي الو   سجلةالم  ةلعاد على القيمة ال  هريلجور ا أثيلتت اذا   خالتمدالتي تستخدم  ت  يانلتقا :  3لمستوى  ا
 وق. في الس تهامالحظ
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 المختصرة  لموحدة ة اليالمالية المرحم وائ الق ولح احاتضإي
 جعة()مرا 2022 ونيوي 30ي كما ف

 
 (تتمة) دلةة العاالقيم ساقي 15

 

مة العادلة  لقيهرمي ل للسل ا تستوى المسسب  ح  لة مة العادالقيب  جلةمسالجموعة  بات الموجودات ومطلوتالي تحليل مالل  يوضح الجدو
 :(مراجعة) 2022 يونيو 30في  كما

 وع لمجما 3ى توالمس 2توى سمال 1 توىالمس 

 

 ألف 
 ي ك ر أمري لدو

 ألف 
 كي ر أمري لدو

 ألف 
 كي ر أمري لدو

 ألف 
 كي ر أمري لدو

     ة العادلة قيملمقاسة باالموجودات ال

     ئر اأو الخسرباح  األل  الخن ة ملعادلا  ةميلقبا  ات مدرجةإستثمار 

 430,020 430,020 - - ج ينفورفيتت وجودام

 14,401 2,995 53 11,353 الملكية    أسهم حقوق

 12,384 326 - 12,058   ات دينسند

 80,613 31,303 44,849 4,461 محافظ مدارة 

     اآلخر الشامل   الدخلخالل  ة من لعادلا  لقيمةبا  مدرجةات مار تثإس

 191,396 160,446 26,260 4,690 ة  لملكياوق  م حقسهأ

 - - - -   دات دينسن

 41 41 - - دارة م افظمح

 121,077 121,077 - - رية  ت عقااإستثمار 

       المالية ات المشتق

 1,316 - 1,316 - آجلة  أجنبيف قود صر ع

 21,143 - 21,143 - ئدة  أسعار الفايضات مقا
 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 32,562 93,621 746,208 872,391 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

     دلة  عاال لقيمةلوبات المقاسة با طمال

       اليةلمات ا المشتق

 454 - 454 - آجلة  أجنبيف قود صر ع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 - 454 - 454 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

مة العادلة  يللق  الهرميل  سالتسلى  لعادلة حسب مستوا   يمةبالقة  لة المسجلمجموعات ا لوبودات ومط ليل موجتحتالي  الح الجدول  وضي
 :(مدققة) 2021ديسمبر  31ي ف كما

 مجموع لا 3 ىالمستو 2 ىتوالمس 1ى لمستوا 

 

 ألف 
 كي ر أمريالدو

 ألف 
 كي ر أمريالدو

 ألف 
 كي ر أمريالدو

 ألف 
 ي كأمري ر الدو

     لعادلة بالقيمة ا مقاسة الوجودات مال

     ر ائو الخسح أاألربا  لخالدلة من عا ال يمةقالمدرجة ب ثماراتإست

 439,985 439,985 - - نج فورفيتي وجودات م

 8,377 1,055 - 7,322 قوق الملكية  سهم حأ

 13,771 827 - 12,944   ندات دينس

 91,023 42,331 43,175 5,517 رة داظ ممحاف

     خر اآلمل  الشال الدخل  الخيمة العادلة من القارات مدرجة بإستثم

 191,817 ,694162 22,838 6,285   ةيكحقوق الملم أسه

 162,409 - - 162,409   نيندات دس

 42 42 - - رة داممحافظ 
 117,788 117,788 - - ية  عقار ت إستثمارا

     ية  المال المشتقات 

 412 - 412 - عقود صرف أجنبي آجلة 

 4,228 - 4,228 - دة  لفائا  أسعار مقايضات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 194,477 70,653 722,647 1,029,852 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       عادلةال لقيمةلوبات المقاسة با المط 

     قات المالية  مشتال

 925 - 925 - لة جآ نبيود صرف أجعق

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - 925 - 925 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تصرة  مخال لموحدة ة اليالمالية المرحم وائ الق ولح احاتضيإ
 جعة()مرا 2022 يونيو 30ي كما ف

 
 (تتمة) دلةة العاالقيم ساقي 15

 

 3توى والمس  2 ىوالمستو   1الت بين المستوى حوي ت 
ة  دلاع مة اليقالياسات  لق  2ى  والمستو  1المستوى    نت بييالك تحوهنا  تكن، لم  2022  نيويو  30هية في  المنت  أشهر  ةالستترة  فخالل  

 .  (ال شيء: 2021ديسمبر  31ي فة هينتمال سنة اللعادلة )مة ا لقياس القي 3لى المستوى وإ الت من لم يتم إجراء تحويو
 

 ة العادلة:  ها بالقيموالتي تم تسجيل 3ستوى مية لللمالألدوات التامي  ي والختاحتاالف  ديرصال بالغ لم ي تسويةتالالضح الجدول  يو
 

 

   1ما في ك
 2022يناير 

ي  فصا
يات  رشت لما

مبيعات  وال
ل  والتحوي 
 ويةوالتس

 رة خسا
 في   ةمسجل

الموحدة  قائمة ال
 لدخل  ل

كسب /  م
 (خسارة)

في  ةمثبت 
الدخل الشامل  

 اآلخر
  30ي ف  كما

 2022 يونيو

 
   ألف
 كي ري مأ لرود

 ألف  
 يكي ر أمرولد

 ألف  
 دولر أمريكي 

   ألف
 ريكي ر أمدول

 ألف  
 ي يك دولر أمر

لة  العاد لقيمةبا ات مدرجة تثمار إس
        الخسائر و  األرباح أن خالل م

 430,020 - ( 9,965) - 439,985 فورفيتينج  دات موجو

 2,995 - (9) 1,949 1,055 أسهم حقوق الملكية  

 326 - (5) (496) 827 سندات دين  

 31,303 - ( 1,929) ( 9,099) 42,331 ارة  محافظ مد
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 484,198 (7,646 ) (11,908 ) - 464,644 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

ة  يمة العادللقمدرجة با  اتإستثمار 
      امل اآلخر الشخل الدخالل من 
 160,446 (38) - ( 2,210) 162,694 ة  يكحقوق المل أسهم

 41 (1) - - 42   مدارة ظمحاف
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 162,736 (2,210 ) - (39) 160,487 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 121,077 - ( 1,213) 4,502 117,788   قاريةات عار إستثم
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 

 
  اير ين 1ي ف اكم

2021 

في  صا
يات  ر شتلما

مبيعات  وال
  تحويلوال

 وية والتس

 / مكسب
 ( ةخسار )
 في ةلجسم
الوحدة  ة  قائمال
 خل لدل

 بسكم
ي قائمة ف ثبتم

مل  ل الشاالدخ
 ر اآلخ

  30 فيما ك
 2021 يونيو

 
 ألف  

 ي كدوالر أمري

 ألف  
 ريكي مأ ر دوال

   ألف
 يكي أمر ر دوال

 ألف  
 ي كيمر أ والر د

 ألف  
 ي يكأمر  الر دو

ادلة  علقيمة الا جة بدر م تثماراتاس
      ائر  ح أو الخسرباخالل األ من

 478,643 - ( 2,357) 28,673 452,327 تينج فورفيدات موجو

 2,056 - 52 ( 83) 2,087 ةملكيالأسهم حقوق  

 20,496 - ( 734) 898 20,332   سندات دين  

 10,402 - 339 ( 3,735) 13,798 رة  مدا ظمحاف

 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 488,544 25,753 (2,700 ) - 511,597 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
  ت مدرجة بالقيمة العادلةراماتثإس

      ل اآلخر ملشاا  الدخلخالل من 
 188,940 2,749 - ( 2,708) 188,899 لكية  ق الم وقح أسهم

 87 - - 54 33   مدارة فظمحا
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 188,932 (2,654 ) - 2,749 189,027 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 152,247 3,471 453 32,383 115,940 ت عقارية تثماراسإ

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

 


