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 المجمعة المرحلية المكثفةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

 دارة اإلمجلس  ة أعضاءادسلاإلى حضرات 

 ع.ش.م.ك.آسيا كابيتال االستثمارية شركة 
  

 مقدمة
)"الشاركة امم"   .ع.ش.م.ك االيال مارةةشاركة سيايا كابيلاا  المرفا  ل  المجما   الماال  المرليا  المف ا   لقد راجعنا بيان المركز

المارلييي  امرباح او الخسائر والادل  الشاام    وبيان ،2022ةونيو  30كما ف   با "المجموعة"  معا  اللابعة )ةشار إليها  ها وشركات

اللغيارا  فا  لقاول الميفياة واللادفقا  وبياان  لفلرت  ال الثة والسلة أشهر المنلهياة باكلا اللاارة  به    ي الملعيقالمف في  المجمعي   

لة عا  ساووها  المامم إن إدارة الشاركة لارة . لابكلا المنلهية  أشهر السلةلفلرة  المرلييي  المف في  المجمعي  الملعيقي  به  النقدةة  

ليلنا ها  ساوو. إن م2 رقم ةضاحاإلالمبي  ف   االعدادوفقا  مياس ا هرضوع المجمعة إعداد هكه المعيوما  المالية المرليية المف فة

  . المجمعة اللعبير ع  نليجة مراجعلنا لهكه المعيوما  المالية المرليية المف فة

   

 ةعج نطال المرا
 المسالق  ب الحساابا قاارمالمرليياة المنفاكة ما  قبا  "مراجعاة المعيوماا  المالياة  2410لقد قمنا بمراجعلنا وفقا  ليمعيار الادول  

إلا  الماويفي   رئيسايةف  توجيه االيلفساارا  بفافة  المرليية الملعي  بمهام المراجعة. تلم   مراجعة المعيوما  المالية  "ليمنشأة

المراجعاة أقا  ل طاا ة والمحايبية وتطبي  اإلجارااا  اللحيييياة واإلجارااا  املارم ليمراجعاة. إن نمور الماليلي  ع  امسووالم

عيا  تأكياد بأنناا عيا  عيام بفافاة اللدقي  الكي ةلم وفقا  لمعاةير اللدقي  الدولية وعييه، فإنه ال ةمفننا الحفاو  نطال  بشف  كبير م   

 دي رأةا  ةلعي  باللدقي .ال  فإننا ال نب  اللدقي . وباللف  ةمف  تحدةدها اممور الهامة الل
 

   النليجة
المرفقاة لام ةالم  المجمعاة د إل  عيمنا ما ةسلوجب االعلقاد بأن المعيوما  المالياة المرليياة المف فاة، فإنه لم ةرنا علايلنادا إل  مراج 

 .2ةضاح  إلاالمبي  ف     دعدااالوفقا  مياس دادها، م  جمي  النوال  المادةة، إع
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

وماا  المالياة المرليياة المف فاة المجمعاة ملفقاة ما  ماا هاو وارد فا  الادفاتر مراجعلناا، فاإن المعي لا إ إضافة إل  ذلاا، وايالنادا  

لسانة  1 الشاركا  رقاممخالفاا  لقاانون  ة  عيمناا وجاود أةاليشركة امم. ولسبما وص  إليه عيمنا واعلقادنا، لم ةارد إلاالمحايبية  

واللعادةال   لينظام اميايا  ليشاركة امموأو لعقد اللأييس  ،ا دةال  الاللقة لهعللوا اللنفيكةة  والئحله  واللعدةال  الاللقة له  2016

نشاا  الشاركة امم أو   ياع ا  مادةا ا  أثيرعي  وجه قاد ةفاون لاه تا 2022ةونيو  30 المنلهية ف  أشهر السلةفلرة  لال   ،  الاللقة لهما 

 مركزها المال .
 

لعاام  32لم ةرد إل  عيمنا وجود أةة مخالفا  ملفام القانون رقم ، عيمنا واعلقادنا   هوص  إليولسبما    نبي  أةضا  أنه لال  مراجعلنا 

ملفاام الملعيقاة باه، أو  رفية واللعييماا الاللقة له ف  شأن النقد وبنا الفوةت المركزي وتنظايم المهنااة المفاواللعدةال     1968

 2022ةونياو  30 المنلهياة فا  أشهر السلةلعيقة به لال  فلرة لما ف  شأن هيئة أيوال الما  واللعييما   2010لسنة    7القانون رقم  

 عي  نشا  الشركة امم أو مركزها المال . ا  مادة ا  عي  وجه قد ةفون له تأثير

 

 

 

 

 

 
   

 لسمدان عبدالكريم عبد هللا ا

  فئة أ 208با  رقم ب  الحسا اقمر يج 

  إرنست وةونغ

 العيبان والعفيم  وشركاهم

  

 

 2022  أغسطس  8

 الفوةت



 بعةالتا وشركاتها شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع.
 

 ج

 

 

 . لمجمعةة اف فية المرليالم يةالمال عيوما ه المتشف  جزا ا م  هك 11إل   1قة م  ا  المرفلا ةض إن اإل
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 )غير مدق   المرلي  المف   المجم   امرباح او الخسائربيان  

     2022ةونيو  30ليفلرة المنلهية ف  
 

  
 أشهر المنلهية ف     ال الثة

 ةونيو 30
 ف    أشهر المنلهية السلة   

 يوةون 30

  2022 2021  2022 2021 

 دةنار كوةل   دينار كويتي   دةنار كوةل   دينار كويتي  ا  إةضال  

 اإليرادات 
   

   

م  موجودا  مالية  الربح )الخسارة  صاف  

أو  حامربا   لال  مدرجة بالقيمة العادلة م

 503,185 (1,613,728) 3 الخسائر 

 

11,986,477 566,887 

  لشارا يااب إدارة وأتع
 

39,046 42,524  39,046 42,524 

 إةرادا  فوائد 
 

96,887 82,778  181,547 113,164 

 العمال  امجنبية   )لسارةصاف  ربح 
 

5,418 (41,144)  5,418 (41,144) 

 إةرادا  توزةعا  أرباح 
 

4,227 -      4,227 -     
  

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

 ات  اإليراد( ئرخسا)ال  إجمالي
 

(1,468,150) 587,343  12,216,715 681,431 
  

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

 المصروفات 
   

 

  

 تفالي  مويفي  
 

(136,818) (201,940)  (559,986) (348,841) 

 رةة داوإمفروفا  عمومية  
 

(96,935) (98,432)  (187,890) (184,647) 
  

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

المصروفات    إجمالي  
 (233,753) (300,372)  (747,876) (533,488) 

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

 الضرائب  مخصص قبل فترة لا ح رب)خسارة(  
 

(1,701,903) 286,971 
 11,468,839 147,943 

       

  نية دعم العمالة الوبة ضرة
 42,354 (3,699)    (287,427) (3,699) 

 الزكاة 
 

16,942 (1,479)  (114,971) (1,479) 

 م لفة مويسة الفوةت ليلقدم العي
 17,019 -      (43,592) -     

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

   رةالفت  ربح (  خسارة)
 

(1,625,588) 281,793  11,022,849 142,765 

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

    

   

 فلس  0.18 فلس   14.20  فلس  0.36 فلس  (2.09) 4 السهم األساسية والمخففة  ية حرب)خسارة(  

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لتابعةا وشركاتها .ع.ش.م.كشركة آسيا كابيتال االستثمارية 
 

 

 . لمجمعةة اف فية المرليية الملالما  تشف  جزا ا م  هكه المعيوما  11إل   1ا  المرفقة م  لإن اإلةضا 
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 )غير مدق   المرلي  المف   المجم الشام    الدل بيان  

 2022ةونيو  30 المنلهية ف رة  فللي
 

 

 ة ف   نلهيأشهر المال الثة  
  ةونيو 30

 السلة أشهر المنلهية ف   
 ةونيو 30

 2022 2021  2022 2021 

 كوةل  دةنار   يتي ر كواندي  كوةل  دةنار   يتي ر كواندي 
      

 142,765 11,022,849  281,793 (1,625,588) الفترةح بر(  خسارة)

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

        ى:رشاملة أخ ( خسائرإيرادات )

ال   ا هيفتفنقد ةلم إعادة ألرم شامية   لسائرإةرادا  )
ف  المرلي  المف   المجم  ئر لخسا امرباح او ان ا بي
   ة: اللقرا  فل

 

  

ة ناتجة م  تحوة  عمييا  أجنبيفرول تحوة  عمال  

 (8,821) 18,333 ة  نبيج أ

 

25,173 (19,920) 

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

 122,845 11,048,022  272,972 (1,607,255)   الشاملة للفترة   دات اإليرا )الخسائر(   إجمالي

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 التابعة تهاوشركا.ع. .كش.م ةاريالستثمبيتال اا كاسيشركة آ
 

 

 

 معة. مج لاليية المف فة لمرعيوما  المالية اتشف  جزا ا م  هكه الم 11إل   1إن اإلةضالا  المرفقة م  
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 )غير مدق   م مج   المف   المرليميفية الل اللقو  بيان اللغيرا  ف 

  2022ةونيو  30 لمنلهية ف ا  ليفلرة

 

 رأس 
 الما 

 الليا   
 إجباري 

 الليا   

 م عا
 أيهم
 لزةنة

الليا   تحوة   
 ة أجنبي  عمال

  لية ح مرأربا 
 المجموع     ة مك ار لر مئاسل)

 نار كوةل ةد ةل دةنار كو دةنار كوةل  دةنار كوةل  دةنار كوةل  ل ةدةنار كو دةنار كوةل  
        

 74,747,271 (7,109,615) (4,223) (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000 )مدققة    2022اةر ةن 1ما ف  ك

 11,022,849 11,022,849     -     -     -     -     - الفلرة  ربح 

 25,173     - 25,173     -     -     -     - شامية ألرم  إةرادا 

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

 11,048,022 11,022,849 25,173     -     -     -     - الشامية ليفلرة  دا ار االة إجمال 

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

 85,795,293 3,913,234 20,950 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000 2022يونيو  30كما في 

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

        

 71,574,281 (10,296,455) 9,627 (1,698,775)   526,317   3,033,567   80,000,000  )مدققة    2021 ةناةر 1ف   كما 

 142,765 142,765     -     -     -     -     - الفلرة   ربح

 (19,920)     - (19,920)     -     -     -     - لرم  شامية أ ةلسار

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

 122,845 142,765 (19,920)     -     -     -     - الشامية ليفلرة      اإلةرادارخسائ لا) إجمال 

 

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

 71,697,126 (10,153,690) (10,293) (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000 2021ةونيو  30ف  كما 

 

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



 

 ابعةالت  هاوشركات. عش.م.ك.ارية مثاالستشركة آسيا كابيتال  
 

 

 ة المرليية المف فة المجمعة. الييوما  الممعه الك  هزا ا متشف  ج  11  إل 1قة م  رفملا  الضا ةإلا نإ
 

6 
 

 دق  )غير م م ج لمالمرلي  المف   اان اللدفقا  النقدةة يب

  2022ةونيو  30 ف  هيةمنلال  ليفلرة

 
 

   المنلهية ف أشهر   السلة
 ةونيو 30

 
 2022 2021 

 
 كوةل     رادةن كويتي دينار  اةضالا  

   غيل التش ةطـأنش
   

 147,943 11,468,839    الضرائب فصمخ  قب  حب رال

 نقدةة: ال  لدفقا بفاف  ال قب  الضرائب الربحلمطابقة   تعدةال
   

رباح أو الا  م  لال لقيمة العادلةا  مالية مدرجة با دوم  موج  الربحصاف  

 (566,887) (11,986,477) 3 الخسائر 

 (113,164) (181,547)   ائدفو  اد إةرا

     - (4,227)  إةرادا  توزةعا  أرباح  

  
─────── ─────── 

  
 (703,412)  (532,108) 

 : ما  العام لعدةال  عي  رأس اللا
   

 (5,082,998) (9,821,457)  ية ل مالراأوف   ا ايل مار ف  زةادة ال

 109,042 207  موجودا  ألرمنقص ف  

 (139,285) (496,763)  مطيوبا  ألرم  ف ة ادزة

  
─────── ─────── 

 (5,645,349) (11,021,425)  العمييا   ف  ةمدخ لالمس دةةقنلااللدفقا  

 46,630 181,547  د مسليمة ئاا  فوإةراد 

  
─────── ─────── 

 (5,598,719) (10,839,878)  أنشطة التشغيل   ة فيتخدمالمس  ديةت النقالتدفقاصافي 

 
 ─────── ─────── 

    

 تثمار سة االأنشط
   

     - 4,227  سليمة  إةرادا  توزةعا  أرباح م

  
─────── ─────── 

 ار أنشطة االستثم الناتجة من  التدفقات النقديةصافي 
 

4,227 -     

  
─────── ─────── 

    

    ودائع قصيرة األجل  ال وفي النقد   النقص   في صا
(10,835,651) 

 (5,598,719) 

 (19,920) 25,173  ة ي نبأج ة  عمال  وح ت فرول صاف  

 16,732,456 12,233,918  ر  ةناة  1ف   والنقد المعاد  نقد  لا

  
─────── ─────── 

 11,113,817 1,423,440 5    يونيو    30  في  يرة األجل ودائع قص ال و النقد 

  ═══════ ═══════ 



 التابعة تهاركاوشارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
 

 قة قمد)غير  مجمعةل فة االمعيوما  المالية المرليية المفضالا  لو  إة

  2022ةونيو  30
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  ركةلشا حول معلومات  1
 

)"الشركة امم"   تم اللفرةح بإصدار المعيوما  المالية المرليية المف فة المجمعة لشركة سييا كابيلا  االيل مارةة ش.م.ك.ع. 

وفق ا لقرار مجيس إدارة الشركة   ،2022ةونيو    30يسلة أشهر المنلهية ف   با "المجموعة"  لمع ا    ا ةُشار إليه)  وشركاتها اللابعة

 .  2022أغسطس  8امم الفادر بلارة  
 

ولها عينا  ف  بورصة  ا ةلم تدامهيهوأ  وةتلة الفوا ف  دهيجيا وتسأييسهت  تمعامة    ةيلةكو  ه  شركة مساهمة  شركة اممالإن  

 . لوال ال عي رايل ما تموة  وشركة  كةشرك  ا مال الهيئة أيووكزي لرقابة بنا الفوةت المر شركة امم. تخض  اللفوةتا
 

.  عها جميةلم ت  ملة ولدا عة القيمرجة بال ة مدابع  تا كه  تحلفظ بايل مارا  ف  شرف ل  مار، وباللاة ايلكرشه   شركة اممإن ال

الشركا  ف   االيل مارا   تفني   امر  ةلم  لال   م   العادلة  بالقيمة  كمدرجة  الدول    عيارملي  وفقا لخسائر  ا  اوح  با اللابعة 

 .  9ية ل ما قارةر الليل
   

التضطي بأنشطة   الم  مارلياال  مجموعة  بها الملعيق  يةالوالخدما   مفلة  وعنوان  امرشال  ب،  هو  المسج   مكة    ، كيبفو  جربا  

 الد ب  الوليد، شرل، الفوةت.  رع ل ، شا 29  الطاب 
 

الجمعية   علال  اجلما ي   المساهم  م  قب   2021دةسمبر    31ة ف   نلهيالم  ليسنةليمجموعة  البيانا  المالية المجمعة  د  تم اعلما 

  .2022 برة أ 25المنعقد بلارة  وةة نسلة االعمومي
 

 ة  موع لمجمحاسبية ل ال سات ايسلات في اوالتغير عدادأساس اإل 2
 

 عداد اإل سأسا     2.1

ة حايبلمعيار اوفقا لم  2022ةونيو    30ف     يةنلهالم  أشهر  السلةلفلرة  فة المجمعة  لمف المعيوما  المالية المرليية ا  إعدادتم  

 أدناه. ما هو مبي    ناابايل، "المال  المرلي   قرةرل"ال: 34 رقم دول ال
 

وفقا  ليلعييما  الفادرة   2022ةونيو    30لهية ف   نأشهر الم  السلةفلرة  ل  ةعلمجما  فةية المف يل المر   اليةالما   عيومالم  ادإعد  ةلم

ر االئلمان الملوقعة  ئا لسييما  قياس  اللع  هب هكت. تلطيوةة الفولد  ف الخدما  المالية    ا يسلمو  بنا الفوةت المركزي  ع 

وةت المركزي أو  لفنا ابزاما بإرشادا   الل  9ية  ةر المالرا لق يلدول   ر الا يا ليمعق ب  حلسبالم  غوفقا  ليمبي  ليلسهيال  االئلمانية

تطبي  الفية و  ا  ذا ففال اإل عي     ل الاللأثير  ما أعي  والةهأ  ركزييما  بنا الفوةت المعيالمخففا  المطيوبة  بقا لل

ليمعا لاة  كاف املرم  الدملطيبا   ليلقارةر  ةير  الفولية  مدرة  ا المالية  االمحا   معاةير  جيسع   إ  ةيولدليبة  الل )ةشار  قا  ليها 

  . لفوةت اة ولف  د والمطبقةالمركزي الفوةت بنا  بعة م  قب الملقارةر المالية لدولية ليلاالمعاةير ب
 

الم هكه  تلضم   اوميعال  اا   المالية  كافة  عمج مال  فةف لملمرليية  الالبيان   عدادإل  يوبةطالما   ففال إلاووما   يالمعة  مالية ا  

اسنلاة  لمجمعا وةجب  المنلهية  ليمجموعة السنوةة  المجمعة  مالية  لابالبيانا     مقلرنة ها   الع عييالوةة،  دةسمبر    31   ف  ليسنة 

2021 . 
 

ملوقعة ليسنة النلائج البالضرورة موشرا  عي   تليس 2022ةونيو   30أشهر المنلهية ف   السلة، فإن نلائج فلرة اذل  عيعالوة 

 . 2022 ربدةسم 31هية ف  لمنلالمالية ا
 

 من قبل المجموعة  طبقة والتعديالت الم  جديدةالمعايير ال   2.2
 

  ا نالبيا   إعداد   يا الملبعة فمماثية للة المجمعة  يية المف فلمالية المرل ا  يوما  علما  إعدادف   ة  بقلمطايبية المح ا  اايسيالإن  

سري اعلبارا  ت  ةير الجدةدة الل لمعا ي  اناا تطب، بايل 2021ر بمسدة   31  هية ف لنليمجموعة ليسنة الموةة  سنالة  عمة المج المالي

 ر بعد.  سولف  لم ت ةال  ألرم صدر دتفسيرا  او تع وا  يرمعاة ميبفر بي  الملطالب . لم تقم المجموعة2022اةر ةن 1م  
 

 3ة المالي  ى المعيار الدولي للتقاريرتعديالت عل –مفاهيمي لامرجعية إلى اإلطار  إشارة 
يبة الدولية بإشارة مرجعية عية إل  إصدار ياب  م  اإل ار المفاهيم  لمجيس معاةير المحا ج إلشارة المراللعدةال  ا   دبتسل

   ف  كبير.طيباتها بشمل ن تغييردو 2018لحال  الفادر ف  مارس ا ارإل  اإلصد 
 

اللعدةال ااي   تضي   مبدأ  إل   ليالل ناا   الدول   بالمعيار  امعما   3  الماليةلقارةر  علراف  للجنب إصد"دمج  امرباح  "  أو ار 

ال   "اليوم  ف   المحلمية  تنشأ  الخسائر  والل   المحلميةان "  والمطيوبا   االللزاما   معيار لل ا  ع   نطال  ضم   يللحق       

المحلمية  المخففا   37الدول   ايبة  المح  والمطيوبا   أولماو   المحلمية  ل  وجودا   المعا تفسير  تفسيرا   الدجنة  ولية  ةير 

  المعاةير الواردة ف  معيار  اليل ناا م  الفيانا  تطبيبدها بشف  منفف . ةلطيب ا، إذا تم تف: الضرائب21ارةر المالية  ق للي

فاهيم ،   ار الملوال ، بدال  م  اإلال   ، عي21يلقارةر المالية  الدولية ل  لمعاةيررا  اتفسي  أو تفسير لجنة  37الدول   ة  يبالمحا 

ا فقرة  زة.تارة  الحيا لال  قائم ف     من اللزاإذا كا   للحدةد ما    3ة  ر الماليليلقارة  إل  المعيار الدول   ةدةجد  تضي  اللعدةال  أةض 

 ف  تارة  الحيازة.  حلمية غير موهية لالعلراف بها لما الموجودا للوضيح أن 
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 )تتمة( لمجموعة  ل  سات المحاسبيةايفي الس والتغيرات  عدادأساس اإل 2
 

 )تتمة(   من قبل المجموعة طبقة يالت المتعدوال   دةالجديايير معال   2.2
 

ل  الدولي  المالية  المعيار  المالية    9لتقارير  ا  –األدوات  ضمن  "نسبة  با ختالرسوم  ا10ر  إلغاء  حالة  في  العتراف  %" 
 بالمطلوبات المالية 

الل ال  عدة  توضيحا ةلضم   اللقييمل  تدرجها المنشوم اليرلو    زام و  االللللالف شرام  مد   جرةه لوالكي ت  أة ضم  

سددة أو بالغ الملما  ريوم فقط تيااالللزام المال  امصي . تشم  هكه ال  مال  الجدةد أو المعد  بفورة جوهرةة ع  شرو ال

   يابة  عرض أو المقرض نما م  قب  المقليمة إلسأو الم  ريوم المسددةا بي  المقلرض والمقرض مشلمية  عي  الالمسليمة فيم

 .امدوا  المالية: االعلراف والقياس 39قلرح فيما ةلعي  بمعيار المحايبة الدول  ث  ممما  ك تعدة ليس هنا  لر.ام الطرف
 

ررا  ايلخدام المب  ة تعلزم المجموع  . موعةالية المرليية المف فة المجمعة ليمج لما  المعيوما تأثير عي   للعدةال   ا  لم ةف  لهكه 

 ت يارةة.صبح ا أذإية قبيمسل  الالفلراميية ف  الع
 

 16يالت على معيار المحاسبة الدولي عدت –والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود  والمنشآت  الممتلكات 
م  ظرةح  أن تخفم  المنشآ   واللعدة  عي   الممليفا   بنود  م   بند  أي  تفيفة  والمعدا   أي  المنشآ   بي     حفال لم ،  م  

اب  الوصو   المنلجة أثناا  امصناف ا عي  اللشغي  بالطرةقة الل  تقفدها الزمة ليفالحالة الو  إل  الموق    ص مكلا  ون قادر 

 .امرباح أو الخسائر  ي  إنلاج تيا البنود، فبي  هكه البنود، وتفال حفال  م ملالبدارة. وبدال  م  ذلا، تعلرف المنشأة اإل
 

مبيعا  لبنود  ليث لم تف  هناك    ليمجموعة   عة المجم   فةمفال   ةييالمرل الية  لما  المعيوما  ي   دةال  أي تأثير عاللع  ه ف  لهكلم ة

 .وضةاةة الفلرة امول  المعربعد بد أو  لاليلخدام فالمنشآ  والمعدا  الملالة منلجة م  لال  الممليفا  و
 

م   ت العدةد  مرة  ةاللعدسري  مو   لي2022ف   ال   لف   تأ   س،  عي   لها  ال  ما المعيوثير  ة جمعالم  ف فةالمية  مرليالمالية 

 عة.يمجمول
 

 لخسائرا أورباح من خالل األ ة بالقيمة العادلةمدرج من موجودات مالية حربال)الخسارة(  صافي 3
 

 

 ف   ة يهلالمن  رأشه   ةالثال 
  ةونيو 30

 السلة أشهر المنلهية ف   
 ةونيو 30

 

2022 2021  2022 2021 
 

   دةنار كوةل ر كويتي نادي    دةنار كوةل ر كويتي نايد
      

 563,534 15,541  459,639 6,326 ةققمح 
 3,353 11,970,936  43,546 (1,620,054) غير محققة 

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

 
(1,613,728) 503,185  11,986,477 566,887 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 خففةوالم اسيةاألس مالسه ربحية)خسارة(   4
  

القائمة  ط المرجح لعدد اميهم اويالملعي     الفلرةربح    )لسارة    مة قسب  يةاييالسهم ام  ةحيبر   رةلسا )  بسا للاةلم   لعادةة 

افا   ناق   الفلرةلال    اللساب  .  خزةنةلأيهم  الما  ربحيةةلم  ملويط لا   يع  رةفللاح  بر)لسارة   ة   رةقة قسمع     خففةلسهم 

ند تحوة   عها  إصدارييلم     للا  اميهم العادةة  ددلع  ط المرجحيوزائدا  المل  رةفلال  ال مة ل لقائدةة اعا الد اميهم  جح لعدالمر

ربحية )لسارة     مخففة قائمة، فإن  واأد عدم وجود  بار  العلا ف  اكعادةة. أل   إل  أيهم   المخففة  حلميةة المكافة اميهم العادة

    لماثية.م ةففخ لماو  ةياميايالسهم 
 

 

 ة ف  نلهيالم  رأشه   ال الثة
  ةونيو 30

 السلة أشهر المنلهية ف   
 ةونيو 30

 2022 2021    
      

 142,765 11,022,849  281,793 (1,625,588)   )دةنار كوةل  ة رالفل ربح  لسارة) 
 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 776,440,000 776,440,000  776,440,000 776,440,000   يهملقائمة )م اعدد اميهالملويط المرجح ل
 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 فلس  0.18 س فل  14.20  فلس  0.36 س فل   (2.09)   فةفخوالم يةاساألس  السهم  يةربح  ة( )خسار 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

افقة ومل  اي  تارةوبعة  ة المجميية المف فمرللاالمالية    المعيوما   ة ارعادةة بي  ت    تلضم  أيهما أي معامال لم ةلم إجرا

 م.  هلسا حيةرب  إدراجبما ةلطيب إعادة عة ملمج مف فة اة الييالمرل  وما  الماليةهكه المعي إصدارعي  
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 جلصيرة االائع قوالودالنقد  5
  

   :مما ةي  لنقد المعاد والأل  النقد ة ،ف   المجم ملاللدفقا  النقدةة المرلي  ا انبي مغراض 
 

 

 يونيو 30
2022   

 )مدققة  
 مبر سةد 31

2021    
 ةونيو 30

2021   

   لكوة  دةنار ةل  ر كوناةد دينار كويتي  
    

 5,211,872 3,749,878           1,011,694   دول وف  الفن لدم البنوك نقد 

 5,549,991  8,050,000              -  * ج قفيرة امئ  ودا

 351,954  434,040             411,746 **  ة أجنبي ية م مويسا  ماللدنقد محلفظ به 
 ──────── ──────── ──────── 

 11,113,817 12,233,918 1,423,440 جل  صيرة األق  دائع نقد وو
 

════════ ════════ ════════ 
 

دة لسعر الفائ  فوائد وفقا وتحق     ةعيمجمول  ةةرالفوقدةة    الن  الملطيبايع  ة بناا  باةن  ملج  لفلراما  لودائ  قفيرةةداع الم إة *

الو. تحقج ام قفيرة  ليودائ    ةونيو    30و%  1.550ل   إ%  1.125  :2021ةسمبر  د  31  تلراوحفوائد    ج ام   دةمحد   دائ  

 . وةا ين  %  1.325ل  إ % 1.00: 2021
 

 ة. أجنبيجارةة تلدم بنوك  بها  ئدة ومحلفظا ارةة ال تحم  فلسابا  ج  ةأجنبيية مالا  سصدة لدم مويمرتم   ا **  
 

 ق ماليةثمارات في أورااست       6

 
 ونيو ي  30

  2022 

 )مدققة    
 2021دةسمبر    31

 ةونيو  30
  2021 

 ةنار كوةل  د ل  ة ودةنار ك ي كويت  ار دين 
    

أو   حامربا   الل  العادلة م  القيمةفة كمدرجة بموجودا  مالية مفن
    ر: الخسائ 

 3,998,085 3,653,914 1,729,160 ة نبي ج أصنادة  

 5,488,632 5,462,308         3,617,720 صة لا  م أيهة  صناد

        -            2,114,000 2,142,000 مالية   دة    أورال 

 51,939,880 52,299,688 77,848,964 *  بعة تا  ا  ركر ف  شايل ما 
 

──────── ──────── ──────── 

 85,337,844 63,529,910 61,426,597 
 

════════ ════════ ════════ 
 

جميعها.  عادلة ولم ةلم تمة القيف  شركا  تابعة مدرجة بالارا   بايل م  ظفلل  فه  تح اللا ، وبايل مار  ه  شركة   كة امم رشإن ال   *

تف االيل مانيةلم  امار   لال   م   العادلة  بالقيمة  كمدرجة  اللابعة  الشركا   ف   اللااو    رباح   ليمعيار  وفقا  دول  خسائر 

   .9لمالية ةر اقارللي
 

   الموجودا ف  افلقيمة  ألدثعي   المسعرة  بناا  غير يهم م)تلفون بفورة رئيسية م  ااصة الخ يهمماصنادة  اس  ةلم قي

تقارب قيملها   المسجية   ادجومويمة الن صاف  قأ   ل إت اإلدارة  خلفي . انلهادة  المن فةري القب  مدالمقدمة م   و  ةالمدرج 

 العادلة. 
 

ل  لا  ةهيفيمال  لمنشآ فالة اوك  ةف  شركا  تابعايل مارا     م  لال   يفيةهمالالمنشآ   ف   يية  ة بفورة أيا جموعالمتشلرك  

يل مارا  المجموعة رة االمجموعة إلداعامة م  قب     فةفب   ةهيفيمالايلخدام المنشآ     ففة. ةلمخ رةة ملما يل ا  صردم فتق

الدة  وأدوا  لقول    أدوا إصدار     م  لال  ةيفيهمالآ   المنشهكه     موةتلم  ميفية. ةوأدوا  لقول الالعقارةة  لممليفا   اف   

   ة.يالميف
 

 .  10ضاح رقم ةإلا ف     لال  سليا  اللقييملمالية مادوا  امع  ح دةد واإلففاالجدو  الهرم  للح  ةعرض
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  2022ةونيو  30
 

 

10 

 

 ةالخزينأسهم  7
    قة  دق)م  

 

 يونيو 30
2022   

 دةسمبر  31
2021    

 ةونيو 30
2021   

    

 23,560,000 23,560,000 23,560,000 هم الخزةنةد أيعد

 %2.95 %2.945 %2.945 النسبة م  رأس الما  

 864,652 1,225,120 1,192,136  ل كوةر نا ةالقيمة السوقية )د

 1,698,775 1,698,775 1,698,775 كوةل  ناردة - فةاللفي
 
 

 ةعالقلا طراف ذات األ ات إفصاح  8
 

ام ذ ر تلم    ف اف  عالقة  الرئيسيي   دار ملا  الفنادة   ا   والمساهمي   العييا    دارةاإلومويف     اإلدارةمجيس    وأعضااة، 

افقة  . ةلم الموا  أو تأثيرا  ميموي  طرة  مشلركة  ين عييها يو ةماريو راف أا هوالا امعييهيطر  الل  ةسوالشركا   ليمجموعة  

 .  شركة اممال دارةإ  امال  م  قبالمع كه تسعير وشرو  ه ا عي  يياي
 

الجدو    أ را ل  رصدةامو  المعامال    اللالةوضح  ذا  عالقدم  كما ف ف    30و  2021ر  مبدةس  31و  2022ةونيو    30  ة 
 :  2021ةونيو 

 

  
  ة  )مدقق 

  

 يونيو 30
2022   

 دةسمبر  31
2021    

 ةونيو 30
2021   

  
 ةنار كوةل   د    دةنار كوةل يتي ونار كدي

 : المرحلي المكثف المجمع ح أو الخسائر األربابيان 
    

  إةرادا  فوائد
 

181,199 -     -     

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

     

 : المرحلي المكثف المجمع  يالمركز المالبيان 
 

   

  مالية  دة الأور
 

2,142,000 -     -     

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

 

 ليا ع ارة الدوظفو اإلم
مويف العييا  ةلضم   اإلدارة  وامعضا ا  مجيسأعضاا  و  ف   اإلدارة  اإلالرئيسيي   ييطة     لدةهم  مم   تخطيط   ومسووليةدارة 
 يا:  اإلدارة العي امال  الملعيقة بمويف المعم  قيمة مج ا ةي  موفيالمجموعة.  ة أنشطة براقوتوجيه وم

 

 

 لهية ف   نالم  رشه أة  ثال ال
 ةونيو 30

 ر المنلهية ف   ه أشالسلة   
 ةونيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دةنار كوةل     دينار كويتي  دةنار كوةل     دينار كويتي

      

 85,093 315,820  42,547 24,000   ج ام  قفيرة زاةا مرواتب و

 7,092 40,501  3,545 2,365 مفافآ  نهاةة الخدمة ليمويفي 

 24,180 29,427  12,090 17,837 *  ةدارإلاس مجي ااأعض فأة مفا 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 
44,202 58,182  385,748 116,365 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

  .دارةإلا مجيس ااضعأة م  قب  دمقيلشارا  الملدما  اال مقاب  دفوعالم المبيغة تم   المفافأ  *  
 



 التابعة وشركاتها ك.ع..ارية ش.مشركة آسيا كابيتال االستثم
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 معلومات القطاعات  9
 

  ر ومزاةا مخليفة عغراف   وةلعرض لمخا ج محددة )قطاع  اقلفادةة    ئة يا  ضم  بدمما   أو ةقدم منلجا  أو ل )قطاع أع  ما لد دم منلجا  أو  عة ليث ةقمو  المج ممميز    و جزاإن القطاع ه
 لرم. طاعا  امق بال تيا الخاصة

 

  ر معيوماةقارت  عدادإل  اسموعة إل  هكا اللوزة  كأيسلند المج . تانوجزر الفاةم ا  وسيي  لهندوا  لفوةتادا :  الموجوايلنادا  إل  موق    جغرافية قطاعا    أرب ف   عةمجموم الظلة، تناإلدار  ضمغرا
 خاصة بها.لالقطاعا  ا

 

 ر بها تقارةر ليمجموعة: ادعا  الف طا بالقيقة عل  الملمطيوبا ادا  والموجووالنلائج و اإلةرادا و  معيوما  ل ةعرض الجدو  اللال  
   

 

 جموعالم مان ياكلاجزر    آسيا الهند الكويت  

 

 كويتي دينار  ي يتدينار كو دينار كويتي  يتي دينار كو يتي كودينار 

      2022يونيو  30

 11,986,477     - 12,052,734 (66,257)     -   ئرخسا اح او الامربلال   العادلة م  م  موجودا  مالية مدرجة بالقيمةالربح )الخسارة  صاف  

 39,046     - 39,046     -     -  دارة وايلشارا  إ أتعاب

 181,547     - 181,199     - 348 إةرادا  فوائد

 5,418     -     -     - 5,418 ربح تحوة  عمال  أجنبية  

 4,227     - 4,227     -     - اح  أرب إةرادا  توزةعا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,216,715     - 12,277,206 (66,257) 5,766 ائر( لخسا)ت  ادارإليا  ليإجما

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

      

 559,986     -            4,698     - 555,288 ويفي  تفالي  م

 187,890 33,514 8,947     - 145,429  مفروفا  عمومية وإدارةة

 445,990     -     -     - 445,990 ضرائب 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,193,866 33,514 13,645     - 1,146,707 ت المصروفا  اليإجم

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

 11,022,849 (33,514) 12,263,561 (66,257) (1,140,941)   الفترةربح (  سارةخ)
 ════════ ═══════ ═══════  ════════ ════════ 

 87,107,310 4,169 54,982,954 30,380,603 1,739,584 ع جودا  القطا مو
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,312,017 6,579 28,394     - 1,277,044 طاع  مطيوبا  الق
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 التابعة وشركاتها ك.ع..ارية ش.مشركة آسيا كابيتال االستثم
 

 قة مدق)غير  مجمعةلإةضالا  لو  المعيوما  المالية المرليية المف فة ا

  2022ةونيو  30
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 ()تتمةاعات طمعلومات الق 9
 

 

 موع ج الم مان ةالفازر ج سييا   د الهن   وةت الف
 

 دةنار كوةل   وةل  نار كدة ر كوةل  دةنا ار كوةل  دةن   نار كوةلدة
      )مدققة   2021دةسمبر  31

 4,042,976    188,848   4,081,777 (227,649)       - لخسائر  او ا امرباحادلة م  لال  ح م  موجودا  مالية مدرجة بالقيمة العالربارة  )الخسصاف  

  83,263      -  83,263      -     - را  وايلشا  إدارةاتعاب 

 273,109  177,921      -     -  95,188  فوائد  إةرادا 

 11,776     - 11,776     -     - ح أربا  ا رادا  توزةعإة

 (85,943)     -  14      - (85,957) ية أجنب  اف  فرول تحوة  عمالص

 200     - 200     -     - لرم أ إةرادا 
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

   4,325,381   366,769   4,177,030 (227,649)   9,231  )الخسائر   ةرادااإل مال إج 
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 628,575    -   38,914      -  589,661  ي  مويفي  تفال

 392,920  59,452   78,073      - 255,395 مية وإدارةة ومفروفا  عم

 117,046     -     -     - 117,046 ضرائب 
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,138,541 59,452   116,987     - 962,102 مفروفا  ال ال إجم
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,186,840 307,317 4,060,043 (227,649)  (952,871)  ةنالسربح   رةسا ل )
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 76,110,061  422,718   32,828,841  30,376,614 12,481,888 قطاع ودا  الموج 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,362,790 3,473   30,134       - 1,329,183 ع  طا الق مطيوبا 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 التابعة وشركاتها ك.ع..ارية ش.مشركة آسيا كابيتال االستثم
 

 قة مدق)غير  مجمعةلإةضالا  لو  المعيوما  المالية المرليية المف فة ا

  2022ةونيو  30
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 )تتمة(ات معلومات القطاع 9
 وع المجم ةمان الفا جزر  سييا   د نهال الفوةت   
 كوةل    ردةنا دةنار كوةل   وةل  ر كادةن ةنار كوةل  د ةل  كوار  دةن 

      2021ةونيو  30
 566,887 420,278 183,321 (36,712)      -   ائرالخسلة م  لال  امرباح او درجة بالقيمة العادالية ممودا    موج الربح مرة  سا )الخ  صاف 

 42,524      - 42,524      -      - أتعاب إدارة 

 113,164      - 55,598      - 57,566 ا  فوائدإةراد 

 (41,144)      - (67)      - (41,077) ة تحوة  عمال  أجنبية  لسار
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 681,431 420,278 281,376 (36,712) 16,489 )الخسائر   اإلةرادا  إجمال 

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

      

 (348,841)      - (20,367)      - (328,474) تفالي  مويفي  

 (184,647) (32,418) (43,497)      - (108,732) ارةة ية وإدفا  عمومورمف

 (5,178)      -      -      - (5,178)  بضرائ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (538,666) (32,418) (63,864)      - (442,384) فا  المفرو إجمال 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 142,765 387,860 217,512 (36,712) (425,895)  الفلرةربح ة  لسار)
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 72,908,346 698,965 30,389,954 30,414,348 11,405,079 دا  القطاع موجو
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,211,220 5,568 25,622      - 1,180,030   مطيوبا  القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 التابعة هاوشركات يا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع.شركة آس
 

 قة مدق)غير  مجمعةلرليية المف فة االية الميوما  الم  المعإةضالا  لو
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  لعادلةايمة قياس الق 10
  
ةال  قد وقعت  كانت اللحو  إذا ما    المجموعة   دد ح فرر، تس ملعي  أيا   ةدلبالقيمة العا ة  وبا  المدرج طيدا  والمنسبة ليموجوالب
رةة لقياس    الجوهالمدلالم     مسلومق   أعي     ا  نا )ب  ني فالل  ةدة تقييم عمييا الجدو  الهرم  م  لال  إعمسلوةا   ي   ب

 المالية.   ا موك  فلرة ليمعي اةةهة كف   ف  ندلعا ال ةالقيم
 

ةلم  ل تغييرا  جرااإم  اللقييم  ا يل سو  أييم  قالل   ف  عمييا   أي  نوعيأ   المدلال و  لقي  ة  االمسلخدمة  ااس  قب   لقيمة  م   لعادلة 
   الفلرة. المجموعة لال

 

اة الللعرض  لقالهرمدو   الج ال   جدو   العيا    القيمة  كما    ا ألدولادلة  س  ليمجموعة  الماليةفالمالية  المعيوما   تارة       
 :  مجمعةالمف فة ال يةالمرلي

 

 
   ة بواسطادلة يمة الع ققياس ال 

 الجوهرية غير الملحوظة  المدخالت   

 

   يونيو 30

2022   

   قة دق )م
 ةسمبر  د  31

2021 

 ةونيو   30

2021 

 كوةل  ر  ا دةن  ةل  دةنار كو كويتي   ر نادي 

    لعادلة  ة اقيممقاسة بالت  وداموج 

    : او الخسائر  األرباح ل  ة بالقيمة العادلة من خالمالية مدرج   موجودات 

    1لوم  المس

 3,998,085 3,589,079 1,729,160 جنبية  دة  أصنا 

 
──────── ──────── ──────── 

    3المسلوم  

 66,213         64,835    -          ية  دة  أجنبصنا 

 5,488,632 5,462,308   3,617,720 هم لاصة  أي دة  صنا 

 -          2,114,000 2,142,000 مالية   دة    أورال 

 51,939,880 52,299,688 77,848,964   بعة   تا ا ف  شركايل مار 

 
──────── ─────── ──────── 

 83,608,684 59,940,831 57,494,725 
 

──────── ─────── ──────── 

 

85,337,844 
63,529,910 

         

61,426,597 
 ════════ ════════ ════════ 
 

   قيمة العادلة:ياس اللقل الهرمي  جدومن ال  3 مستوىة ضمن الة المتكرريمة العادل قياسات القمطابقة 
 

 

 ر  يناي 1في  

 

  ربح  ( رة )خسا  
قياس  ال   إعادة 

  األرباح في ل  لمسجا
 ر و الخسائ ا

صافي )المبيعات(  
المشتريات  

 األخرى  ت الحركاو

 يونيو   30في  

 

 دينار كويتي   ويتي  ار كدين كويتي    ر نايد دينار كويتي   

2022     

     لة  دا عقيمة ال بالت مقاسة وجودام 

   لالعادلة م  ال ة بالقيمة الية مدرج م ودا  موج 
     خسائر: لو ا ا  امرباح 

      - (71,161) 6,326 64,835      أجنبية  ادة  صن

 3,617,720 (421,779) (1,422,809) 5,462,308 صنادة  أيهم لاصة  

 2,142,000 28,000      - 2,114,000 مالية   ة  د  ال أور

 77,848,964 11,802,213 13,747,063 52,299,688 ة  ايل مار ف  شركا  تابع 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 59,940,831 12,330,580 11,337,273 83,608,684 
 ═══════ ═══════ ═══════    ═══════ 
 



 التابعة هاوشركات يا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع.شركة آس
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 ة(م)تت يمة العادلةالق قياس 10
 

 )تتمة( لعادلة:  قيمة اياس اللق  يل الهرمجدومن ال  3 مستوىة المتكررة ضمن اللقيمة العادل ات اقياسمطابقة 
 

 
    ف
 ر  ناة ة 1

  رة  )لسا  ربح 
قياس  ال  دة إعا 

ف     المسج 
 او الخسائر  مرباح ا 

صاف  )المبيعا    
المشلرةا   

 وةا  واللس
 ف   
   بر دةسم  31

 دةنار كوةل    ل   ة كو  دةنار  كوةل     نار دة وةل   دةنار ك 2021
     

     لة  القيمة العاداية بجودا  مقمو

   م  لال  لة مدرجة بالقيمة العاد  ودا  مالية موج 
     : رئاو الخسا  امرباح 

 64,835      - (1,378) 66,213   ة أجنبي صنادة  

 5,462,308 (550,199) 38,945 5,973,562 ة  صنادة  أيهم لاص 

 2,114,000 2,114,000      -      - الية م  ة  د  أورال 

 52,299,688 269,402 2,293,349 49,736,937 ة  تابع  ايل مار ف  شركا  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 55,776,712 2,330,916 1,833,203 59,940,831 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

   ناةر ة 1ف    

إعادة القياس    ح رب 
ف    مسج  ال 

 ائر خس او ال  امرباح 

المبيعا    صاف  ) 
   لرةا المش

 ةونيو    30ف    ةا  واللسو

 
    كوةل دةنار      ر كوةل دةنا     كوةل ر  دةنا  ر كوةل   دةنا 

     

     لة  لعاد  مقاية بالقيمة اجودا مو

مدرجة بالقيمة العادلة م  لال   موجودا  مالية  
     : راو الخسائ رباح ما

 66,213 -           -           66,213   أجنبية  صنادة  

 5,488,632 (894,639) 409,709 5,973,562   م لاصة صنادة  أيه

 51,939,880 2,202,943 -           49,736,937 ة  شركا  تابع ر ف   ما ايل  

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 
55,776,712 409,709 1,308,304 57,494,725 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 العادلة. ة لهرم  لقياس القيممسلوةا  الجدو  اةال  بي  تحو أياا ر لم ةلم إج ة،   الفلرلال
 

  لحقال االي  لطبيعة  ا  نظر  تقارب قيملها الدفلرةة  لمالية املرمألدوا  ال  لةدأن القيمة العا ل   إا  هتقييم  توصيت اإلدارة بناا عي 
 .ا وامدكه له ج ام  يرفق
 

   :  ة ات الماليالموجود  يمقيتل ظة الملحوغير ة يالجوهر  لمدخالت ا  اصيلتف
دث بيانا  مالية  ل خدام أا  بايلالموجود  يمةقف      رةقة صا خاصة ايلنادا  إلالدة  اميهم  ا نوصامجنبية    نادة الفتقييم  ةلم  

  لفم ضع  مقابا  هةيتعد  وةلم  دلةا ة العميقي لا  قيية وفاميا جودا   ولمياس اق  مةل، ليث  ركة المسل مر فيها ة لدم الشملوفر
 .  سوة الل
 

 :  2022ةونيو  30ف   ما ة ليلقييم كيولجوهرةة غير الميح لمدلال  اال  ا الل  رض الجدو ةع
 

 
 

  جوهريةالت الخالمد يمتقيالة آلي
 غير الملحوظة 

 ت  مة العادلة للمدخالالقيحساسية  النطاق 

     

  ي ع ناا  ب  صم ا  اف  قيمةص بعة تا  كا  شرف    ر ايل ما 
ا   ليموجود  قيةلسوة االقيم 

 اميايية 

ضع   ل  فم الخ معد  
 للسوة ا

يلودي  %  5ة    بنسبلنقص)ان الزةادة  إ % 23 - 12%
العادلة    ة يم لقا  ف  زةادة  )نقص   إل   
 . دةنار كوةل   4,189,394  غيبمب

 

ر  ا علبالف  ا  كونها ل يوف ةأ   ل والس    ف شاركين المأة  جموعر  المرالل  ق  بالغمل  اوة  ةم سضع  اللللخفم  امعد   إن  
  .االيل ماراند تسعير ع
 

 ملة محتمطلوبات  11
  

ف    ا2022ةونيو    30كما  أصدر   غ ،  تضامنية  كفالة  قالمجموعة  بمبيغلإللغ  بيةير  كوةل     970,350  اا  ةعاد  دةنار    )ما 
ةنار د  1,010,000  : 2021ةونيو    30و  ،ةل كور  دةنا   1,019,522  : 2021  ربدةسم  31)  هندةة    روبية   250,000,000

 . مادةة  شأ عنها أي مطيوبا ةن ملوق  ان  الوليس م ،  ةلكو


