
 

 

 
 

 
   ش.م.ك.ع.شركة الصفاة لالستثمار 

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة  المرحلية المكثفة  المالية المعلومات

 ( ة)غير مدقق

  2022يونيو  30
 



 

 المجمعة المرحلية المكثفةول المعلومات المالية ح راجعةالمتقرير 

 دارة اإلمجلس حضرات السادة أعضاء إلى 

 ع.ش.م.ك.تثمار لالسشركة الصفاة  
 

 مقدمة 

المرفق   المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  الصفللقد  األم"(    ع.ش.م.ك.لالستثمار  ة  اشركة  )"الشركة 

)يلتا  وشركاتها إليها  ابعة  بـشار  الشامل    ينوبيا،  2022  يونيو  30في  "المجموعة"( كما    معاً  الخسائر والدخل  أو  األرباح 

التدفقات النقدية  يبيانذلك التاريخ، وبثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين لفترتي ال ين المتعلقين بهالمجمع ينالمكثف ينالمرحلي

الملكية  في  التغيرات  و المتعلقين بهالمجمع  ينالمكثف  ينالمرحليحقوق  إدارة  بالمنتهية    أشهر  الستة لفترة    ين  التاريخ. إن  ذلك 

المبين   العرضحلية المكثفة المجمعة وفقا ألساس  ن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرع  لة الشركة األم هي المسؤو

  مرحلية المكثفة المجمعة.لية الت الماوماعللمذه اتنا لهن نتيجة مراجع هي التعبير ع ا. إن مسؤوليتن2في اإليضاح 
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المالية  "  2410لقد  المعلومات  قبل  مراجعة  من  المنفذة  الحسابات المرحلية    مراقب 

فة رئيسية ت بصارستفسال اه  جيفي توحلية  المالية المر  جعة المعلوماتااجعة. تتمثل مرر" المتعلق بمهام المللمنشأة  المستقل

المسؤول الموظفين  التحليلإلى  المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات  للمراجعة. إن و  يةين عن األمور  اإلجراءات األخرى 

لى  صول عل يمكننا الحوعليه، فإنه    ةالتدقيق الدولي  كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير  نطاق المراجعة أقل بشكل

 قيق. تدالتحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ل نبدي رأياً يتعلق ببكافة األمور الهامة التي يمكن علم  ىننا علأ بد كيتأ
 

 النتيجة

لمرفقة لم  ثفة المجمعة اكة المرحلية المياستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب العتقاد بأن المعلومات المال

 .2المبين في اإليضاح  العرضمادية، وفقاً ألساس ي ال حاع النويمج مندها، إعدا يتم
 

   على أمرالتأكيد 

  قد   2021  سنة  المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين أنه خالل  حول المعلومات  11ح رقم  ضاينلفت النتباه إلى اإل

المنشس  إيفولفنشركة  قامت   إلدارة  المحدوآكابيتل  ضدعو  بإقامة  ("األمين")  دةت  قضائية  األم  د  ى  على الشركة    رداً 

الشركة األم دعوى مضادة أمام المحكمة  أقامتاإلجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة األم من جانبها. ومن ناحية أخرى، 

األمين. المحكمة حكمهوقد    ضد  لجنة خبراأصدرت  بتعيين  للت ا  نتائجها  ء  الدعوى وتقديم  احقق من عناصر  شركة  للصالح 

التالية بتاريخ    .األم المقرر عقد جلسة المحكمة  ا  النهائية لهذ  النتيجةكن تحديد  مل ي  ولذا،  2022بر  سبتم  28ومع ذلك، من 

   ألمر في الوقت الحالي.ا

 

 .فيما يتعلق بهذا األمر ةير معدلغ نتيجتناإن 
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 المجمعةحول المعلومات المالية المرحلية المكثفة  جعةارالم تقرير

 دارة اإلمجلس ادة أعضاء حضرات السى لإ

 ()تتمة ع.ش.م.ك.تثمار ركة الصفاة لالسش
 

 ية األخرى حول المتطلبات القانونية والرقاب عةالمراج يرتقر

اإة  فإضا فإن  إلى مراجعتنا،  ذلك، واستناداً  الدفاتر  لى  في  المجمعة متفقة مع ما هو وارد  المكثفة  المرحلية  المالية  لمعلومات 

األ  ةالمحاسبي وصل  للشركة  حسبما  أيضاً  ونفيد  علمنم.  علمنإليه  إلى  يرد  لم  بأنه  واعتقادنا  أيا  وجود  لقانون ة  ا  مخالفات 

رقم   والتعدي  تاليوالتعد  2016ة  لسن  1الشركات  التنفيذية  ولئحته  له  وللنظام  الالحقة  التأسيس  لعقد  أو  لها،  الالحقة  الت 

على وجه قد يكون له    2022  يونيو  30  المنتهية في  أشهر  الستةرة  ما، خالل فتهاألساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة ل

ً  تأثيراً   الي.مأو مركزها ال األملى نشاط الشركة ع ماديا
 

إل أنه  ك،  لذ  ىإضافة  أعمالنفيد  أية مخالفات حسومراجعتنا،    خالل  إلى علمنا وجود  يرد  لم  إليه علمنا واعتقادنا،  بما وصل 

القانون رقم في  1968لسنة    32  ألحكام  له  الالحقة  ا  والتعديالت  الشأن  المركزي وتنظيم  الكويت  اللنقد وبنك  رفية مصمهنة 

  الستة لتعليمات المتعلقة به، خالل فترة  بشأن هيئة أسواق المال وا   2010لسنة    7  مقرحكام القانون  ألوالتعليمات المتعلقة به، أو  

 أو مركزها المالي.لم ثيراً مادياً على نشاط الشركة ان له تأولى وجه قد يكع 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر
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 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
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 غير مدقق( المجمع )المرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

   2022يونيو  30المنتهية في للفترة 

 إيضاحات  
 أشهر المنتهية في   الثالثة

 يونيو  30
 

 

 الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30

   2022 2021    2022 2021   

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  

      اإليرادات 

 1,552,595 1,560,151 698,324 764,646  إيرادات ناتجة من عقود مع عمالء 

 (1,096,161) (1,268,626) (512,666) (657,048)  تكلفة مبيعات  

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 456,434 291,525 185,658 107,598  مجمل الربح 
      

 112,903 93,176 47,854 49,978  إيرادات أتعاب وعموالت 

 266,326 150,029 225,681 113,786 9 موجودات مالية مناستثمار  صافي إيرادات

 مشتركة  وشركة زميلةحصة في نتائج شركات 
 

25,062 859,336 (15,082) 819,376 

 خسائر تقييم من عقارات استثمارية
 

(790,141) (256,367) (790,141) (256,367) 

 785,316 726,074 481,345 309,750  صافي إيرادات تأجير 

صافي )تحميل( رد مخصص خسائر ائتمان  
 273,574 (6,184) (19,421) (216,877)  متوقعة ومخصصات أخرى

 صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
 

37,599 689 (134,439) (24,440) 

 (1,401,163) (1,272,060) (726,469) (634,901)  مصروفات عمومية وإدارية

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,031,959 (957,102) 798,306 (998,146)  التشغيل  )خسارة( ربح 

  

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

 79,218 85,469 67,307 58,939  إيرادات أخرى 

 (142,019) (113,803) (81,136) (45,077)  تكاليف تمويل  

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

 969,158 (985,436) 784,477 (984,284)   )الخسارة( الربح قبل الضرائب

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 

 96 (6,751) -     (8,481) 

 (4,539)     - (4,539) 268  الزكاة

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

 956,138 (985,436) 773,187 (983,920)  )خسارة( ربح الفترة  

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

      الخاص بـــ:  

 929,296 (908,237) 738,802 (918,580)  مساهمي الشركة األم 

 26,842 (77,199) 34,385 (65,340)  الحصص غير المسيطرة 

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

  (983,920) 773,187 (985,436) 956,138 

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

السهم األساسية والمخففة الخاصة   ربح )خسارة(

  بمساهمي الشركة األم
 

(3.25) 2.62 (3.22) 3.29 

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



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 

 .المجمعة المرحلية المكثفة المالية المعلوماتهـذه من  اتشـكل جزء   12لى إ  1المرفقة من ن اإليضاحات إ
 

5 

 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
يونيو  30  

 

 

 الستة أشهر المنتهية في  
يونيو 30  

  2022 2021    2022 2021   

 دينار كويتي  دينار كويتي كويتي دينار  دينار كويتي 

     
 956,138 (985,436) 773,187 (983,920) الفترة ربح  )خسارة(

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

        )خسائر( إيرادات شاملة أخرى

شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها الى األرباح او   إيرادات(  خسائر) 
     الخسائر في فترات الحقة:   

 30,218 (9,170) 27,324 (302)  الشاملة األخرى لشركات زميلةاإليرادات  (الخسائر) حصة في

 16,375 (119,110) 9,194 (35,244)   فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات اجنبية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

تصنيفها    يتم إعادةالشاملة األخرى التي قد  )الخسائر( اإليرادات    صافي

 46,593  (128,280) 36,518 (35,546) الى األرباح او الخسائر في فترات الحقة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 أوشاملة أخرى لن يعاد تصنيفها الى األرباح  إيرادات)خسائر( 
       الخسائر في فترات الحقة:

في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة  اتصافي التغير

 40,771 (81,813) (163,053) (325,829) اإليرادات الشاملة األخرى  )الخسائر( العادلة من خالل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

اإليرادات الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها الى  )الخسائر(  صافي  

 40,771 (81,813) (163,053) (325,829)  األرباح او الخسائر في فترات الحقة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 87,364 (210,093) (126,535) (361,375) إيرادات شاملة أخرى )خسائر( 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,043,502 (1,195,529) 646,652 (1,345,295)   الشاملة للفترة  )الخسائر( اإليرادات اجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       الخاص بـــ: 

 1,005,745 (1,071,983) 604,303 (1,265,787) مساهمي الشركة االم 

 37,757 (123,546) 42,349 (79,508)  الحصص غير المسيطرة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,345,295) 646,652 (1,195,529) 1,043,502 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  2022يونيو  30المنتهية في  فترةلل
   الخاصة بمساهمي الشركة األم  حقوق الملكية     

 
 رأس 
 المال

عالوة إصدار  
 أسهم 

 احتياطي 
 إجباري 

 احتياطي  
 اختياري 

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي أسهم  
 خزينة

   فائض إعادة 
 تقييم موجودات  

احتياطي القيمة 
 العادلة 

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

 احتياطيات أخرى
 

 أرباح  
 اإلجمالي الفرعي مرحلة 

الحصص غير  
 المسيطرة 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

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

 في كما 
 28,827,570 5,593,636 23,233,934  3,366,928  376,538 (474,830) (10,796,434) 231,655 615,002 (307,393) 1,492,077 1,492,077 259,677 26,978,637   2022يناير  1 

 (985,436) (77,199) (908,237) (908,237)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - خسارة الفترة 

شاملة   خسائر
 (210,093) (46,347) (163,746)     -     - (85,748) (77,998)     -     -     -     -     -     -     - للفترة أخرى 

 

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

الخسائر  إجمالي  
 (1,195,529) (123,546) (1,071,983) (908,237)     - (85,748) (77,998)     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

حصة في  
إيرادات شركة  
زميلة من أرباح 
محققة من بيع 
أسهم مدرجة  
بالقيمة العادلة 

من خالل  
اإليرادات  

     -     -     - 81,245     -     - (81,245)     -     -     -     -     -     -     - الشاملة األخرى  

إصدار أسهم  
     -     -     - (1,348,932)     -     -     -     -     -     -     -     -     - 1,348,932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        منحة                                                                                                                         

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

يونيو   30في 
2022   28,327,569 259,677 1,492,077 1,492,077 (307,393) 615,002 231,655 (10,955,677) (560,578) 376,538 1,191,004 22,161,951 5,470,090  27,632,041 

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

  



 

 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 

 المجمعة. المكثفة المعلومات المالية المرحليةمن هـذه  اتشـكل جزء   12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
 )تتمة( 2022يونيو  30فترة المنتهية في لل

   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم    

 

 رأس 
 المال 

عالوة إصدار 
 أسهم 

 احتياطي
 إجباري  

 احتياطي 
 اختياري  

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي أسهم 
 خزينة

 فائض إعادة  
 تقييم موجودات 

القيمة  احتياطي 
 العادلة 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

احتياطيات 
 أخرى 

 أرباح 
 مرحلة  

اإلجمالي  
 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة 

 مجموع  
 حقوق الملكية  

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

 1في كما 
 28,576,591 6,187,357 22,389,234 3,840,460 376,538 (472,938) (10,517,317) 231,655 615,002 (307,393) 1,334,805 1,334,805 259,677 25,693,940   2021يناير 

 956,138 26,842 929,296 929,296 - - - - - - - - - -  الفترةربح 

إيرادات  
شاملة أخرى  

 87,364 10,915 76,449 - - 26,184 50,265 - - - - - - - للفترة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

إجمالي 
اإليرادات 

 1,043,502 37,757 1,005,745 929,296 - 26,184 50,265 - - - - - - - الشاملة للفترة

حصة في  
إيرادات شركة  
زميلة من أرباح 
محققة من بيع 
أسهم مدرجة  
بالقيمة العادلة 

من خالل  
اإليرادات  

 - - - - - - - الشاملة األخرى  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 33,354 33,354 4,224 37,578 

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

يونيو   30في 
2021 25,693,940 259,677 1,334,805 1,334,805 (307,393) 615,002 231,655 (10,467,052) (446,754) 376,538 4,803,110 23,428,333 6,229,338 29,657,671 

 

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

 
 
 
 



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 

ا من هـذه المعلومات المالية المرحلية 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   المجمعة. المكثفة تشـكل جزء 
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 (ق)غير مدقالمرحلي المكثف المجمع  ةالتدفقات النقديبيان 

   2022يونيو  30المنتهية في فترة لل

  

 يونيو   30
2022 

 يونيو   30
2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي ات إيضاح 

    أنشطة التشغيل

 956,138 (985,436)  الضرائب   الربح بعد )الخسارة( 

     الضرائب بصافي التدفقات النقدية: بعد)الخسارة( الربح  تعديالت لمطابقة

 234,262 203,239  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

 1,008 965  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (45,324) (42,048) 9 األجل  محددةإيرادات من ودائع 

 (195,264) (102,403) 9 إيرادات توزيعات أرباح  

 (24,417)     - 9 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر محققة من  (  أرباح)

العادلة من خالل األرباح أو )أرباح(   غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
 (1,321) (5,578) 9  الخسائر 

 256,367 790,141 6 تغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية ال

 (819,376) 15,082   نتائج شركات زميلةحصة في 

     - (30,000)   صافي رد مخصص مخزون 

 (273,574) 126,798  ل )رد( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة يصافي تحم

 78,875 61,140  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

     - (90,615)   رد مخصص لم يعد مستحق السداد 

 142,019 97,483  مطلوبات تأجيرل تكاليف تمويل

     - (12,999)  ومنشآت ومعدات   ممتلكاتربح من بيع 

 
 ─────── ─────── 

  25,769 309,393 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 270,979     -  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 136,892 249,729  مدينون وموجودات أخرى 

 74,642 (68,966)  مخزون

 (664,072) 110,711  مطلوبات أخرى  

 
 ─────── ─────── 

 127,834 317,243     الناتجة من العمليات التدفقات النقدية

 (96,292) (140,265)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

 

 ─────── ─────── 

 31,542 176,978  أنشطة التشغيل  الناتجة من صافي التدفقات النقدية

 

 ─────── ─────── 
    

    أنشطة االستثمار 

 (94,272) (352,762)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

     - 12,999  متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 (874,159)     -  استثماريةإنفاق رأسمالي لعقارات 

 905 6,122  صافي بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 45,324 42,048  األجل محددةإيرادات مستلمة من ودائع 

 195,264 102,403  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

   

─────── ─────── 

 (726,938) (189,190)  أنشطة االستثمار  في  المستخدمة التدفقات النقديةصافي 

  

─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

 (226,660) (269,715)  سداد مطلوبات عقود تأجير  

 (32,767) 30,974  مديني مرابحة صافي 

 (39,424) (74,320)  مستحقةأوراق دفع صافي الحركة في 

  

─────── ─────── 

 (298,851) (313,061)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

  

─────── ─────── 

 (994,247) (325,273)  في النقد والنقد المعادل   النقصصافي 

 2,319,477 1,220,381  يناير  1النقد والنقد المعادل في 

 20,145 46,238  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

  

─────── ─────── 

 1,345,375 941,346  4 يونيو    30في  كما النقد والنقد المعادل

  

═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 
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 حول الشركة معلومات     1
 

المجمعة   المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  بإصدار  التصريح  لالستثمار  تم  الصفاة  األم"(   ش.م.ك.ع.لشركة  )"الشركة 

فقا  لقرار مجلس إدارة  و  2022يونيو    30أشهر المنتهية في  الستة  يها معا بــ "المجموعة"( لفترة  إلوشركاتها التابعة )يشار  

  .2022أغسطس  8بتاريخ الشركة األم 
 

وتم تداولها أسهمها علنا  بسوق الكويت لألوراق    تم تأسيسها ويقع مقرها بدولة الكويت  كويتية  هي شركة مساهمةم  الشركة األإن  

  لرقابة   األمتخضع الشركة  .  الشركة األم في سوق الكويت لألوراق الماليةأسهم  إدراج  تم  ،  2021  أكتوبر  11  بتاريخالمالية. و

 هيئة أسواق المال.  كشركة استثمار وشركة تمويل وتخضع إلشراف  المركزيبنك الكويت 
 

الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبل   لمبادئوفقا    وخدمات التمويلتضطلع الشركة األم بصورة رئيسية بتقديم خدمات االستثمار  

، حولي، شارع بيروت، دولة 14برج الصفاة، الطابق    م فيللشركة األ  المكتب الرئيسييقع  اللجنة الشرعية لدى المجموعة.  

   .، الكويت13062، الصفاة  20133 .المسجل هو ص.ب وعنوانها البريدي الكويت
 

البيانات المالية المجمعة   2022  أبريل  7  الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخاعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع  

ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    ووافقوا على عدم توزيع أرباح نقدية  2021ديسمبر    31سنة المنتهية في  لل

  2022  أبريل  7المنعقد بتاريخ    العادية  غيرالعمومية    اجتماع الجمعيةمساهمو الشركة األم في    اعتمد  كما.  : ال شيء(2020

 وتم    2022مايو    11وافقت وزارة التجارة على أسهم المنحة في    (.%5:  2020  ديسمبر  31% )5  بنسبة  منحة  أسهم  توزيع

سهم وزيادة رأس المال بمبلغ   13,489,318تعديل النظام األساسي لزيادة عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل بمقدار  

 . دينار كويتي 1,348,932
 

 ذات عالقة مع المجموعة.  األخرى معلومات حول عالقات األطراف  3يتضمن اإليضاح 
 

 للمجموعة السياسات المحاسبية التغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

 أساس اإلعداد 2.1

المكثفة المجمعة   المالية المرحلية  المنتهية في  الستة  لفترة  تم إعداد المعلومات  وفقا لمعيار المحاسبة   2022يونيو    30أشهر 

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

الخاصة    وفقا  للتعليمات  2022يونيو    30أشهر المنتهية في  الستة  لفترة  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات قياس خسائر االئتمان   الخدمات المالية  بمؤسسات

 : األدوات المالية9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية    المحتسبةلتسهيالت التمويل    لخسائر االئتمان المتوقعةوفقا     المتوقعة

المطلوبة طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى والتأثير    التزاما بإرشادات بنك الكويت المركزي أو المخصصات

المالية الصادرة عن مجلس   للتقارير  الدولية  للمعايير  المتطلبات األخرى  الالحق على اإلفصاحات ذات الصلة وتطبيق كافة 

 قة في دولة الكويت(.  معايير المحاسبة الدولية )يشار إليها الحقا  بالمعايير الدولية للتقارير المالية المطب
 

ه هناك توقع  حول هذا االفتراض. ويشير تقديرها إلى أن  كبيرا  ترى اإلدارة أنه ليس هناك حاالت عدم تيقن جوهرية قد تثير شكا   

نهاية شهرا  من    12معقول بأنه لدى المجموعة موارد كافية لمواصلة تواجدها التشغيلي في المستقبل القريب ولمدة ال تقل عن  

 فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
 

المجمعة إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية 

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

 مطبقة من قبل المجموعة التعديالت ال وجديدة ال معاييرال 2.2

إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في اعداد البيانات في  إن السياسات المحاسبية المطبقة  

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

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

إال أنه ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   2022  عام  تسري العديد من التعديالت ألول مرة في

 للمجموعة. 

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 
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 )تتمة(  ات المحاسبية للمجموعةأساس اإلعداد والتغيرات في السياس 2
 

 )تتمة(مطبقة من قبل المجموعة التعديالت ال وجديدة ال معاييرال 2.2

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي إشارة 
معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية تستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس  

   دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس 
 

المالية   للتقارير  الدولي  بالمعيار  إلى مبدأ االعتراف  استثناء   التعديالت  أو    3تضيف  لتجنب إصدار األرباح  "دمج األعمال" 

ي" والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستتحقق ضمن نطاق معيار المحاسبة  الخسائر المحتملة في "اليوم الثان 

المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  37الدولي 

الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي    : الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من21

، على التوالي، بدال  من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان  21أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية    37

 التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة.
 

المع  إلى  جديدة  فقرة  ا  أيض  التعديالت  المالية  تضيف  للتقارير  الدولي  أن    3يار  مؤهلة   الموجوداتلتوضيح  غير  المحتملة 

 لالعتراف بها في تاريخ الحيازة.
 

تأثير على   التعديالت أي  لهذه  لم يكن هناك موجودات    المعلوماتلم يكن  للمجموعة حيث  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية 

 محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. 
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 

جاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها نظرا   إن العقد المجحف هو العقد الذي تت

 اللتزامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد، المزايا االقتصادية التي من المتوقع استالمها بموجبه. 
 

محققا  للخسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق مباشرة  تحدد التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد مجحفا  أو 

بعقد لتوفير البضائع أو الخدمات التي تتضمن كال  من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة( 

استهالك المثال،  )على سبيل  العقد  بأنشطة  مباشرة  المرتبطة  التكاليف  وكذلك    وتخصيص  بالعقد  للوفاء  المستخدمة  المعدات 

تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة  

 على الطرف المقابل بموجب العقد.
 

اماتها في بداية فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على العقود التي لم تستوف جميع التز

 المجمعة.
 

قبل تطبيق التعديالت، لم تحدد المجموعة أي عقود على أنها مجحفة حيث أن التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقود، 

لم تحدد ، ونتيجة لهذه التعديالتفقط من التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بالعقود.  والتي تمثلت في تكاليف الوفاء بها، تألفت

 المجموعة أي عقود مجحفة ولم تسجل مخصص للعقود المجحفة. 
 

. تعتزم المجموعة تطبيق المبررات العملية لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 الفترات المستقبلية عند سريانها.في 
 

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

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

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

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

  األدوات المالية: االعتراف والقياس. 39ديل مماثل مقترح لمعيار المحاسبة الدولي ال يوجد تع الطرف األخر.
 

حيث لم تكن هناك تعديالت على   المجمعة للمجموعةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

 خالل الفترة. للمجموعةاألدوات المالية 
 

  األطراف ذات عالقةإفصاحات         3

 

الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة  اتاألطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشرك يمثل

والشركات التي يمارسون عليها السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الملموس. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه  

 قبل إدارة الشركة األم. المعامالت من 
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 ة )تتمة(إفصاحات األطراف ذات عالق         3

 

 30المنتهية في    أشهرالستة  خالل    مع األطراف ذات عالقة  التي تم إبرامها  يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت

  يونيو  30و  2021ديسمبر    31و  2022يونيو    30كما في    األطراف ذات عالقة  لدىواألرصدة    2021يونيو    30و  2022يونيو  

2021: 
 

 

 يونيو   30

2022   
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 
 دينار كويتي

 يونيو   30

2021 
 دينار كويتي

    بيان المركز المالي: 

 318,609 379,160 402,751 أطراف أخرى ذات عالقة  -أخرى موجودات

 –األرباح أو الخسائرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 40,241 47,048 52,527   أطراف أخرى ذات عالقة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 1,325,476 32,285 32,285 أطراف أخرى ذات عالقة  –األخرى

     - 345,000         545,000    شركات زميلة – مطلوبات أخرى
 

  يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة  

 2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   بيان األرباح أو الخسائر: 

 1,951 1,495 شركات زميلة -أتعاب إدارة

 273 292 أطراف أخرى ذات عالقة  -أتعاب إدارة
 

 معامالت أخرى

االستثمار   محافظ  المجموعة  بمبلغ  تدير  ذات عالقة  أطراف  عن  )  8,330,692نيابة   كويتي  : 2021ديسمبر    31دينار 

 دينار كويتي(.  9,673,703: 2021يونيو  30دينار كويتي و 8,318,545
 

 موظفو اإلدارة العليا 

التنفيذية وموظفي   واللجان  اإلدارة  العليا مجلس  اإلدارة  والمسؤولية عن  يشمل موظفو  الصالحية  لديهم  الذين  العليا  اإلدارة 

المتعلقة بموظفي اإلدارة  واألرصدة القائمة التخطيط والتوجيه واإلشراف على أنشطة المجموعة. كان إجمالي قيمة المعامالت

 العليا كما يلي:
 

 
 أشهر المنتهية في   الثالثة

يونيو  30  
 
 

 الستة أشهر المنتهية في  
يونيو 30  

  2022 2021    2022 2021   
 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 53,048 68,512 25,024 39,401 رواتب ومزايا قصيرة األجل 

 6,490 7,067 3,245 3,822 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ────── ────── ────── ────── 
 43,223 28,269 75,579 59,538 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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  النقد والنقد المعادل         4

 

 يلي:   مماالنقد والنقد المعادل  يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، 
 

 

 يونيو   30
2022 

 )مدققة(  
 ديسمبر    31

2021 

 يونيو   30
2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 47,849 27,328 37,432 نقد في الصندوق

 1,554,208 1,460,136 1,143,963 ماليةالمؤسسات البنوك والنقد لدى 

 ─────── ─────── ─────── 

 1,602,057 1,487,464 1,181,395  لدى البنوكرصدة إجمالي النقد واأل

 (256,682) (267,083) (240,049) ناقصا : حسابات مكشوفة لدى البنوك  

 

─────── ─────── ─────── 

 1,345,375 1,220,381 941,346 إجمالي النقد والنقد المعادل 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 في أوراق مالية  اتاستثمار 5
 

  )مدققة( 

 

 يونيو   30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30
2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
   

 41,314 48,139 53,717 أوراق مالية مسعرة 

 11,512 14,762 14,762 مسعرة  مالية غيرأوراق 

 
─────── ─────── ─────── 

 
68,479 62,901 52,826 

 
─────── ─────── ─────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 األخرى:

   

 1,304,469 1,834,409 1,671,349 أوراق مالية مسعرة  

 1,704,915 55,811 49,689 أوراق مالية غير مسعرة  

 
─────── ─────── ─────── 

 
1,721,038 1,890,220 3,009,384 

 
─────── ─────── ─────── 

 3,062,210 1,953,121 1,789,517 استثمارات في أوراق مالية )بالقيمة العادلة( 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

أطراف ذات عالقة بمبلغ   لدىتتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات  

تتضمن .  دينار كويتي(  40,241:  2021يونيو    30دينار كويتي و  47,048:  2021ديسمبر    31)  دينار كويتي  52,527

أطراف ذات عالقة بمبلغ   لدىالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى استثمارات  

دينار كويتي( )إيضاح   1,325,476:  2021يونيو    30دينار كويتي و  32,285:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  32,285

3 .)    
 

العادلة   القيمة  العادلة حسب أساليب   لالستثمارات في أوراق ماليةتم عرض الجدول الهرمي لتحديد  واإلفصاح عن قيمتها 

 . 12التقييم في اإليضاح 
  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 عقارات استثمارية  6

  

   يونيو  30
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
  يونيو  30
 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 17,937,478 17,937,478 19,566,551 في بداية الفترة/ السنة  

 874,159 1,565,771 - إنفاق رأسمالي

 (256,367) 70,825 (790,141) التغير في القيمة العادلة 

   - (7,523) 42,127               فروق تحويل عمالت أجنبية

 ────── ────── ────── 

 18,818,537 19,566,551 18,555,270 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

نحو مستقل في على  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  تحديد  معتمدين   2021ديسمبر    31  تم  مقيمين مستقلين  من خالل 

متخصصين في تقييم هذا النوع من العقارات عن طريق الجمع بين طريقة رسملة اإليرادات وطريقة المقارنة بالسوق اخذ ا في 

 االعتبار طبيعة استخدام كل عقار.
 

أقل من المعتاد، تحصيل  األشهر الالحقة معدل  تشهد  ويوجد تأثير على تحصيل اإليجارات    الحالية،اإلدارة أنه في الفترة    ترى

وضعف جودة االئتمان للمستأجرين وزيادة أسعار الفائدة، وقد أدى الوضع االقتصادي الحالي إلى مراجعة االفتراضات المتعلقة 

ا القيمة  التقييمات، شهدت  هذه  على  وبناء   المتاحة.  المعلومات  أفضل  على  بناء   للمجموعة  النقدية  للبالتدفقات  عقارات لعادلة 

ا بمبلغ  اال :  2021يونيو    30ودينار كويتي    70,825: زيادة بمبلغ  2021ديسمبر    31)كويتي  دينار    790,141ستثمارية انخفاض 

دينار كويتي(. وستواصل المجموعة إجراء تقييم التأثير على التدفقات النقدية باإلضافة إلى مدخالت  256,367انخفاض قدره 

 ت الربع سنوية القادمة عند وجود معلومات جديدة ينبغي أخذها في االعتبار.التقييم في الفترا
 

 ضمن المستوى   يةاالستثمار  العقارات. يتم تصنيف  ةاالستثماري  اتلم يكن هناك أي تغيير في منهجية التقييم المستخدمة للعقار

 من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة.   3و 2
 

 حساسية القيمة العادلة  
تحديد عند  نقطة أساسية في معدالت الخصم    25في تاريخ المعلومات المالية، وضعت اإلدارة في اعتبارها الحركة بعدد  كما  

افتراضات التقييم األساسية. سوف يؤدي التغير المكافئ في االتجاه المعاكس إلى انخفاض في    حول  المتزايدةحالة عدم التقين  

 فترض هذا التحليل أن تظل كافة المتغيرات األخرى ثابتة. دينار كويتي. ي 336,779التقييم بمبلغ 
 

 سهم خزينةأ       7

 
 يونيو   30

2022 

 )مدققة(  
 ديسمبر    31

2021 
 يونيو   30

2021 
    

 803,011 844,705 886,940 عدد أسهم الخزينة 

 %0.31 %0.31 %0.31 نسبة رأس المال 

 307,393 307,393 307,393 تكلفة أسهم الخزينة )دينار كويتي(
 

إن االحتياطيات المكافئة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع خالل فترة االحتفاظ بهذه األسهم طبقا لتعليمات  

 هيئة أسواق المال.
 

 السهم األساسية والمخففة  ربحية )خسارة(       8
 

الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  ربح  )خسارة(  السهم األساسية بقسمة  ربحية  يتم احتساب مبالغ  

الخاص بمساهمي الشركة األم الربح  )الخسارة(  السهم المخففة بقسمة  ربحية    األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب

العادية القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم  العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم  

ا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن   )خسارة(   إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية. نظر 

 ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. 

 

 

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(األساسية والمخففة السهم  ربحية خسارة()       8
 

 
 أشهر المنتهية في   الثالثة

يونيو  30  

 

 المنتهية في   الستة أشهر
يونيو  30  

 2022 2021 2022 2021 

     

ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة )خسارة( 
 929,296 (908,237) 738,802 (918,580) األم )دينار كويتي(  

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

     

 282,388,748 282,388,748 282,388,748 282,388,748 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )أسهم(* 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

السهم األساسية والمخففة  )خسارة( ربحية

 3.29 (3.22) 2.62 (3.25)   )فلس(
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 وجد. * يراعي المتوسط المرجح لعدد األسهم تأثير المتوسط المرجح المرتبط بالتغيرات في أسهم الخزينة خالل الفترة، إن 
 

  30فترة الستة أشهر المنتهية في  لفلس    3.63و   2021يونيو    30شهر المنتهية في  أ  الثالثةفترة  لفلس    2.88ربحية السهم    كانت

كما تمت    2021ديسمبر    31المنحة للسنة المنتهية في  أسهم  قبل التعديل بأثر رجعي على عدد األسهم بعد إصدار      2021يونيو  

 .2022أبريل  7المنعقد في غير العادية في اجتماع الجمعية العمومية  االموافقة عليه
 

ا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن   .ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة)خسارة( نظر 
 

  موجودات مالية من ستثماراال صافي إيرادات      9

 

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
  

 المنتهية في   الستة أشهر
 

    2022يونيو    30 

يونيو   30
2021  

يونيو   30
2022    

يونيو   30
2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي 

        

 45,324  42,048  22,881  19,492 محددة األجل  إيرادات من ودائع

 195,264  102,403  192,067  102,403 إيرادات توزيعات أرباح 

 أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة

 24,417     -  4,813         - من خالل األرباح او الخسائر  العادلة

غير محققة من موجودات مالية مدرجة ( أرباح خسائر) 

 1,321  5,578  5,920  (8,109)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

 ─────  ─────  ─────  ───── 

 113,786  225,681  150,029  266,326 

 ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

  معلومات القطاعات       10

 

ترى المجموعة أن وحدات التشغيل التي تعرض منتجات وخدمات خاصة تشكل قطاعات يتم اإلفصاح عنها وإعداد تقارير عنها  

 كما يلي:  
 

  مالي 

  عقاري 

   صناعي 

  أخرى 
  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( معلومات القطاعات      10

 

 فيما يلي المعلومات حول القطاعات لدى المجموعة: 
 

)غير مدققة( 2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة    

 اإلجمالي  أخرى ي صناع عقاري مالي  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      
 1,560,151 2,905 1,557,246     -     - إيرادات من عقود مع العمالء

 93,176 46,484     -     - 46,692 إيرادات أتعاب وعموالت 

من  صافي إيرادات استثمار 

 150,029 2,864 2,473     - 144,692 موجودات مالية 

حصة في نتائج شركات زميلة 

 (15,082)     -     -     - (15,082) وشركة مشتركة 

تقييم خسائر من عقارات 

 (790,141)     -     - (790,141)     - استثمارية 

 726,074     -     - 726,074     - التأجيرصافي إيرادات 

مخصص خسائر  (رد) صافي

ألرصدة  لاالئتمان المتوقعة 

ومخصصات  التجارية المدينة

 (6,184) (2,500) 63,888 (158,187) 90,615 أخرى 

صافي فروق تحويل عمالت 

 (134,439) 4,730     - 71,050 (210,219) أجنبية

 85,469 41,206 42,214 2,040 9 إيرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,669,053 95,689 1,665,821 (149,164) 56,707 إجمالي اإليرادات  

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

 (1,268,626) (34,250) (1,234,376)     -     - تكلفة مبيعات 

 (113,803) (2,739) (26,870) (84,194)     - تمويلتكلفة 

 (1,272,060) (187,875) (492,726) (28,497) (562,962) مصروفات عمومية وإدارية

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
إجمالي المصروفات والتكاليف 

 (2,654,489) (224,864) (1,753,972) (112,691) (562,962) األخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 (985,436) (129,175) (88,151) (261,855) (506,255) القطاع  خسارة

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

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( معلومات القطاعات      10
)غير مدققة(  2021يونيو  30أشهر المنتهية في الستة     

 اإلجمالي  أخرى ي صناع عقاري مالي 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      
 1,552,595 8,796 1,543,799     -     - إيرادات من عقود مع العمالء

 112,903 101,800     -     - 11,103 إيرادات أتعاب وعموالت 

من  استثمار إيرادات صافي 

 266,326 2,971 108,610     - 154,745 موجودات مالية 

حصة في نتائج شركات زميلة 

 819,376     -     -     - 819,376 وشركة مشتركة 

عقارات من خسائر تقييم 

 (256,367)     -     - (256,367)     - استثمارية 

 785,316     -     - 785,316     - صافي إيرادات تأجير

صافي )رد( مخصص الخسائر  

االئتمانية المتوقعة لألرصدة 

التجارية المدينة والمخصصات  

 273,574 (2,500)     - 276,074     - األخرى

صافي فروق تحويل عمالت 

 (24,440) (200)     - (19,272) (4,968) أجنبية

 79,218 14,242 64,976     -     - إيرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 3,608,501 125,109 1,717,385 785,751 980,256 إجمالي اإليرادات  

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

 (1,096,161) (49,569) (1,046,592)     -     - تكلفة مبيعات 

 (142,019)     - (31,677)     - (110,342) تكلفة تمويل

 (1,401,160) (237,503) (507,967) (48,364) (607,326) مصروفات عمومية وإدارية

حصة مؤسسة الكويت للتقدم 

وضريبة دعم العمالة   العلمي

 (13,023)     -     -     - (13,023) الوطنية

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
إجمالي المصروفات والتكاليف 

 (2,652,363) (287,072) (1,586,236) (48,364) (730,691) األخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 956,138 (161,963) 131,149 737,387 249,565 ربح )خسارة( القطاع 

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

 اإلجمالي  أخرى ي صناع عقاري مالي  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

  30أشهر المنتهية في الستة 

      )غير مدققة(  2022يونيو 

 38,527,281 1,119,676 11,201,517 19,086,827 7,119,261 إجمالي الموجودات

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

 10,895,240 777,714 2,820,649 3,475,762 3,821,115 إجمالي المطلوبات 

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

 

 
 

 

 
 

 

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( معلومات القطاعات      10
 

ي صناع عقاري مالي   اإلجمالي  أخرى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      ()مدققة 2021 ديسمبر 31

 40,055,425 1,335,143 14,604,345 19,848,497 4,267,440 إجمالي الموجودات

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

 11,227,855 737,811 2,873,928 3,579,056 4,037,060 إجمالي المطلوبات

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

 30الستة أشهر المنتهية في 

      )غير مدققة(   2021يونيو 

 40,815,352 921,178 13,096,758 19,101,855 7,695,561 إجمالي الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 11,157,681 289,293 2,402,649 3,460,202 5,005,537 المطلوباتإجمالي 

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

  التزامات ومطلوبات محتملة       11

 

 يونيو   30
2022 

 )مدققة(  
 ديسمبر   31

2021 
 يونيو   30

2021 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
    

 172,991 476,087 454,611 خطابات ضمان 

 

════════ ════════ ════════ 

     - 10,307 15,116 خطابات ائتمان

 

════════ ════════ ════════ 

 

بتقديم كفاالت   المجموعة  ائتمان  قامت  أي  بنكية وخطابات  ينشأ عنها  أن  المتوقع  الطبيعي لألعمال وليس من  السياق  ضمن 

 .مادية التزامات
 

 التزامات رأسمالية 
، كان لدى المجموعة عقود انشاء قائمة مع أطراف أخرى وبالتالي فإنها ملتزمة بمصروفات رأسمالية 2022يونيو    30كما في  

يونيو    30دينار كويتي و  ال شيء:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )ال شيء  بمبلغ    بالعقارات االستثماريةمستقبلية فيما يتعلق  

 (.دينار كويتي 365,811: 2021
 

 دعوى قضائية 
فيما يتعلق بنزاع2020سنة    في الشركة األم  التمييز حكمها لصالح   . (")"البنك  الوطنيبنك قطر  ها مع  ات، أصدرت محكمة 

القانونية لنقل ملكية   القابضة  سهم في شركة    25,295,591ونتيجة لهذا الحكم، بدأت الشركة األم في اتخاذ اإلجراءات  كيو 

جودات أخرى ذات عالقة )أي حصة الملكية غير المرهونة من أسهم شركة إلى البنك، مع المطالبة بمو  )شركة مساهمة خاصة(

إيفولفنس  ، وتوزيعات األرباح المستحقة ذات الصلة من شركة سهم  40,062,158  بعددكيو القابضة )شركة مساهمة خاصة(  

الموجودات المشار  وإعادة المطالبة ب)"األمين"(. على الرغم من ذلك، فقد واجهت الشركة األم صعوبات في تأكيد    ليمتدكابيتل  

 وعليه، احتسبت الشركة األم مخصص الستثمارها في أسهم شركة كيو القابضة بالكامل.إليها أعاله من األمين. 
 

درهم اماراتي )ما يعادل   71,082,525قضائية ضد الشركة األم للمطالبة بمبلغ وقدره    ى، قام األمين برفع دعو2021خالل  

لشركة  مستشار اوفي ضوء المشورة القانونية ل. 2020إلى  2007ت من ادينار كويتي( مقابل أتعاب إدارة للسنو 5,882,093

أن األمين ليس له أي حق للحصول على أتعاب اإلدارة األم، فإن مبلغ المطالبة غير واقعي وال يستند إلى استحقاقات فعلية حيث  

،  2021  خالل عام  ضد األمين.  ، أقامت الشركة األم دعوى مضادة أمام المحكمةوعليهبموجب االتفاقيات التعاقدية الثنائية.  

 وتقديم نتائجها طبقا  لذلك.   حكمها بتعيين لجنة خبراء للتحقق من عناصر الدعوىأيضا  أصدرت المحكمة 
 

قدمت لجنة الخبراء نتائجها التي جاءت لصالح الشركة األم. ومن المقرر عقد جلسة المحكمة التالية   ، 2022يوليو    27وبتاريخ  

 . 2022سبتمبر  28بتاريخ 
 

أن يصدر حكما    -ولكن ليس من المرجح  -دون النظر إلى المبين أعاله، أوضح المستشار القانوني للشركة األم أنه من المحتمل  

الدعوى.   بهذه  يتعلق  فيما  األم  الشركة  في  وضد  التزام  أي  لقاء  أي مخصص  المجموعة  تسجل  لم   المالية  المعلوماتعليه، 

 .  2022يونيو  30للفترة المنتهية في  المجمعة المرحلية المكثفة



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 مالية  ال األدوات      12
 

المحتفظ بها من قبل المجموعة   األجل  محددةيوضح الجدول التالي نظرة عامة على الموجودات المالية بخالف النقد والودائع  

 : 2021يونيو  30و 2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30كما في 
 

 

 يونيو   30
2022 

 )مدققة(  
 ديسمبر   31

2021 

 يونيو   30
2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة: 

 2,287,638 2,304,689 1,928,162 مدينون وموجودات أخرى 

 ══════ ══════ ══════ 

    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر: 

 41,314 48,139 53,717 أوراق مالية مسعرة 

 11,512 14,762 14,762 أوراق مالية غير مسعرة  

 ────── ────── ────── 

 68,479 62,901 52,826 

 ══════ ══════ ══════ 

اإليرادات الشاملة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

    : األخرى

 1,304,469 1,834,409 1,671,349 أوراق مالية مسعرة 

 1,704,915 55,811 49,689 أوراق مالية غير مسعرة  

 

─────── ────── ────── 

 1,721,038 1,890,220 3,009,384 

 

══════ ══════ ══════ 
 

 القيمة العادلة 

لمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس  لدى ايعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية  

 :2021يونيو   30، و2021ديسمبر  31، و2022يونيو  30متكرر كما في 
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة  

 2022يونيو  30كما في 

األسعار المعلنة في  
أسواق نشطة  

 (1)المستوى 

المدخالت الجوهرية 
غير الملحوظة  

 المجموع   (3)المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

 53,717 - 53,717 أوراق مالية مسعرة 

 14,762 14,762 - أوراق مالية غير مسعرة  

 

──────── ──────── ──────── 

 53,717 14,762 68,479 

 

──────── ──────── ──────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

    االخرى: 

 1,671,349 - 1,671,349 أوراق مالية مسعرة 

 49,689 49,689 - أوراق مالية غير مسعرة  

 

──────── ──────── ──────── 

 1,671,349 49,689 1,721,038 

 

──────── ──────── ──────── 

 1,789,517 64,451 1,725,066 استثمارات في أوراق مالية )بالقيمة العادلة( 

 ══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

 

19 

 

 

    )تتمة( األدوات المالية  12
 

 )تتمة( القيمة العادلة

 قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

األسعار المعلنة في 
أسواق نشطة  
 (1)المستوى 

المدخالت الجوهرية  
غير الملحوظة  

 المجموع   (3)المستوى 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي     2021ديسمبر  31
    

    العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 48,139 - 48,139 أوراق مالية مسعرة 

 14,762 14,762     - أوراق مالية غير مسعرة  

 ─────── ─────── ─────── 

 48,139 14,762 62,901 

 ─────── ─────── ─────── 

الشاملة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

    األخرى:

 1,834,409  - 1,834,409 أوراق مالية مسعرة 

 55,811 55,811 - أوراق مالية غير مسعرة  

 ─────── ─────── ─────── 

 1,834,409 55,811 1,890,220 

 ─────── ─────── ─────── 

 1,953,121 70,573 1,882,548 استثمارات في أوراق مالية )بالقيمة العادلة( 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

األسعار المعلنة في 
أسواق نشطة  
 (1)المستوى 

المدخالت الجوهرية  
غير الملحوظة  

 المجموع   (3)المستوى 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   2021يونيو  30كما في 

    

    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:موجودات مالية مدرجة 

 41,314  - 41,314 أوراق مالية مسعرة 

 11,512 11,512 - أوراق مالية غير مسعرة  

 

──────── ──────── ──────── 

 41,314 11,512 52,826 

 ════════ ════════ ════════ 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
    االخرى: 

 1,304,469 - 1,304,469 أوراق مالية مسعرة 

 1,704,915 1,704,915 - أوراق مالية غير مسعرة  

 ──────── ──────── ──────── 

 1,304,469 1,704,915 3,009,384 

 ════════ ════════ ════════ 
 

هذه    إلى أنويرجع ذلك الى حد كبير    الدفتريةتقارب قيمتها    األخرى  لألدوات الماليةة  لالقيمة العاد  إلى أناإلدارة    تشير تقديرات

 األدوات ذات فترات استحقاق قصيرة االجل. 

 

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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   )تتمة( موجودات مالية ومطلوبات مالية 12
 

 )تتمة( القيمة العادلة

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  3قياسات القيمة العادلة المتكررة المصنفة ضمن المستوى مطابقة 
 

ير مدرجة مالية غ  أوراقاستثمارات في    

 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة  

 األخرى

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل 
الخسائراألرباح أو   اإلجمالي  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2022يونيو  30
    

 70,573 14,762 55,811 2022يناير  1كما في 

 (6,122)     - (6,122) استبعادات

 

─────── ─────── ─────── 

 64,451 14,762 49,689   2022يونيو  30كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

ير مدرجة مالية غاستثمارات في أوراق    

 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 األخرى 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
 اإلجمالي  األرباح أو الخسائر 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

    2021ديسمبر  31
    

 1,717,332 11,512 1,705,820   2021يناير  1كما في 

 (627,695)     - (627,695) االستبعادات  

 (1,022,314)     - (1,022,314) إعادة القياس المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 3,250 3,250     - إعادة القياس المدرجة ضمن األرباح او الخسائر 

 ─────── ─────── ─────── 

 70,573 14,762 55,811 2021ديسمبر  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 ير مدرجة مالية غاستثمارات في أوراق  

 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 األخرى 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
 اإلجمالي  األرباح أو الخسائر 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   2021يونيو  30
    

 1,717,332 11,512 1,705,820 2021يناير  1 كما في

 (905)     - (905) صافي االستبعادات

 

──────── ──────── ──────── 

 1,716,427 11,512 1,704,915 2021يونيو  30كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

  



 وشركاتها التابعة ع.شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول 

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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    )تتمة( األدوات المالية 12
 

 )تتمة( القيمة العادلة
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

مستويات الجدول الهرمي لقياس   ضمنكافة األدوات المالية التي يتم تسجيلها أو اإلفصاح عنها وفقا للقيمة العادلة   تصنيفيتم  
 قل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: استنادا إلى أ القيمة العادلة  

 

  لموجودات أو مطلوبات مماثلة.األسعار المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط  :1المستوى 
  لقياس القيمة العادلة ملحوظا بصورة  ةالجوهرياقل مستوى من المدخالت  يكون بهاالتقييم التي  أساليب :2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة   
  وظ. لقياس القيمة العادلة غير ملح ةالجوهريأقل مستوى من المدخالت  يكون بهاالتقييم التي  أساليب :3المستوى 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت 

بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس 

 هاية كل فترة معلومات مالية.  القيمة العادلة ككل( في ن
 

لم تكن هناك أي تغييرات في إجراءات التقييم وأساليب التقييم وأنواع المدخالت لدى المجموعة المستخدمة في قياس القيمة 

 العادلة خالل الفترة.
 

المستخدمة في قياسات القيمة العادلة  قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية على نطاق المدخالت الجوهرية غير الملحوظة 

  خالل الفترة. واستنادا  إلى هذا التحليل، لم يكن هناك أي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 

 


