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 المجمعة المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية المراجعةتقرير 

 حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارةإلى 

 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع.
 

 مقدمة
التابعة  هاكاتشرو (""الشركة) كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع.المرفق لشركة  المجمع المكثف المرحلي المركز الماليبيان لقد راجعنا 

ً بـ ) التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات والدخل والدخل الشامل  اتوبيان 2020مارس  31كما في  ("المجموعة"يشار إليها معا

 ه ذعن إعداد ه  ةلسؤوالم ي. إن إدارة الشركة هأشهر المنتهية بذلك التاريخ الثالثةلفترة به  ةالمتعلق ةالمجمع ةمكثفال يةالمرحلالنقدية 

ليتنا هي التعبير عن نتيجة سؤو. إن م2المجمعة وعرضها وفقاً ألساس العرض المبين في إيضاح  المكثفة ت المالية المرحليةالمعلوما

  المجمعة. المكثفة لمالية المرحليةمراجعتنا لهذه المعلومات ا
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي  لقد قمنا بمراجعتنا  مستقلال مراقب الحساباتلمرحلية المنفذة من قبل ت المالية ااممراجعة المعلو" 2410وفقا

إلى الموظفين  رئيسيةرات بصفة المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسا "للمجموعة

خرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل أللين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات اسؤوالم

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا عل نطاق كبير من ى علم بكافة األمور التدقيق الذي يتم وفقا

 الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.
 

 ةجالنتي
المجمعة المرفقة لم يتم  المكثفة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية

 .2إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً ألساس العرض المبين في إيضاح 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

 اتر المحاسبية الدفالمجمعة متفقة مع ما هو وارد في  المكثفة اداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةذلك، واستنإضافة إلى 

والتعديالت  2016لسنة  1 رقملقانون الشركات  مخالفات ةيرد إلى علمنا وجود أي لم، ادنالشركة. حسبما وصل إليه علمنا واعتقل

 أشهر المنتهية في الثالثةخالل فترة  ،لنظام األساسي للشركةلعقد التأسيس ول أو ،والتعديالت الالحقة لها فيذيةئحته التنوالالالحقة له 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020مارس  31  أو مركزها المالي.الشركة على نشاط  ا
 

لسنة  32إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم ا، لم يرد نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادن

 ألحكام ، أوكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة بهوالتعديالت الالحقة له في شأن النقـد وبنك ال 1968

 2020مارس  31 أشهر المنتهية في الثةالثفترة ل خال في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به 2010لسنة  7القانون رقم 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير  . على نشاط الشركة أو مركزها المالي ا
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 .لية المرحلية المكثفة المجمعةمن هذه المعلومات الما ا  تشكل جزء 17إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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  )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان الدخل

 2020 مارس 31في للفترة المنتهية 

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31

 إيضاحات 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي

    اإليرادات

 4,756,101 5,527,135 9 عابات أتإيراد

من خالل  محقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ح بررة( )خسا

 466,925 (565,043)  األرباح أو الخسائر 

من خالل   غير محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلةربح )خسارة( 

 44,436 (3,772,220)   األرباح أو الخسائر 

 699,681 (2,284,538)  شركات زميلة نتائج حصة في

 - 131,597 11  لغرض البيعفي إيرادات بيع موجودات غير متداولة تم حيازتها حصريا  اص

 713,516 258,765  إيرادات توزيعات أرباح

 355,403 252,808  إيرادات فوائد 

 100,739 204,206  تحويل عمالت أجنبيةربح 

 - 434,590 12 زميلةربح بيع شركة 

 228,307 229,852  إيرادات أخرى 
  ─────── ─────── 

  417,152 7,365,108 
  ─────── ─────── 

    المصروفات

 5,302,389 4,312,369  مصروفات عمومية وإدارية

 780,183 794,768  تكاليف تمويل 

 - 22,403  مخصص خسائر ائتمان قروض وسلف

 178,500 26,178  مخصص موجودات مالية
  ─────── ─────── 

  5,155,718 6,261,072 
  ─────── ─────── 

 1,104,036 (4,738,566)  الفترة قبل الضرائب ربح)خسارة( 

 (25,043) - 7 الضرائب 
  ─────── ─────── 

 1,078,993 (4,738,566)  الفترة ربحخسارة( )
  ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:

 577,669 (4,621,526)  ركةمساهمي الش

 501,324 (117,040)  الحصص غير المسيطرة
  ─────── ─────── 
  (4,738,566) 1,078,993 
  ═══════ ═══════ 

    فلس 2.43    لسف (13.50)  8 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة)خسارة( 

  ═══════ ═══════ 



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعةكامكو لالستثمار ش شركة
 

 
 

 .لية المرحلية المكثفة المجمعةمن هذه المعلومات الما ا  تشكل جزء 17إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 )غير مدقق(امل المرحلي المكثف المجمع لشا دخللابيان 

 2020 مارس 31في للفترة المنتهية 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31

 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي

   

 1,078,993 (4,738,566) الفترة  ربح)خسارة( 
 ─────── ─────── 

   شاملة أخرى: )خسائر( إيرادات 

   دة تصنيفها في فترات الحقة الى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:م إعاتيقد  ويتم أبنود 

 (327) (84,680) األخرى لشركات زميلة  ةامل الش الخسائرحصة في  

 66,974 555,825 تحويل عمالت أجنبية  تتعديال
 ─────── ─────── 

 471,145 66,647 
 ─────── ─────── 

   بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:لى إ يفهادة تصنبنود لن يتم إعا

 (355,662) (1,919,126) مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  صافي خسارة أدوات حقوق ملكية
 ─────── ─────── 
   

 (289,015) (1,447,981) للفترةجمالي الخسائر الشاملة األخرى إ
 ─────── ─────── 

   

 789,978 (6,186,547)  الشاملة للفترةاإليرادات  )الخسائر( يلإجما
 ═══════ ═══════ 

   

   الخاص بـ: 

 312,010 (5,861,526) مساهمي الشركة

 477,968 (325,021) الحصص غير المسيطرة
 ─────── ─────── 

 (6,186,547) 789,978 
 ═══════ ═══════ 

 



 

 م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة كامكو لالستثمار ش. 
 

 

 لمجمعة.ا المالية المرحلية المكثفةمن هذه المعلومات  ا  جزء كلتش 17إلى  1رفقة من إن اإليضاحات الم
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف  ةيملكلاحقوق بيان التغيرات في 

 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
بمساهمي الشركة   ة الخاص      

 

 

 

 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 أسهم  
 خزينة

احتياطي 
 إجباري 

احتياطي 
 اختياري

 احتياطي 
 أسهم خزينة

التغيرات  
 المتراكمة في 

 ة العادل القيمة 

 احتياطي تحويل 
 ةيأجنب عمالت

 ح ابأر
 مرحلة

 اإلجمالي  
 الفرعي

 الحصص  
 غير المسيطرة 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 

             

 60,802,653 4,391,033  56,411,620 12,589,660  569,340  (6,121,287)     -  325,190   5,726,409      - 9,089,045 34,233,263 2020يناير  1كما في 

 (4,738,566) (117,040) (4,621,526) (4,621,526)     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة ربح )خسارة( 

 (1,447,981) (207,981) (1,240,000)     - 505,426 (1,745,426)     -     -     -     -     -     - رى أخشاملة إيرادات  )خسائر( 

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

 (6,186,547) (325,021) (5,861,526) (4,621,526) 505,426 (1,745,426)     -     -     -     -     -     - شاملة للفترةاإليرادات ال)الخسائر( إجمالي 

تغيرات في ملكية شركة تابعة دون فقد 

 1,051 1,051     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 10السيطرة )إيضاح 

مدرجة  في أسهم  راتاستثما بيعنتيجة ويل حت 

ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  مي بالق

     -     -     - (100,299)     - 100,299     -     -     -     -     -     - األخرى إلى األرباح المرحلة  

 (461,113) (461,113)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - توزيع إلى الحصص غير المسيطرة 

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

 54,156,044 3,605,950 50,550,094 7,867,835 1,074,766 (7,766,414)     - 325,190 5,726,409     - 9,089,045 34,233,263 2020 مارس 31كما في 

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

             

 59,718,345 24,027,968 35,690,377 769,206 582,415 (3,127,134) 1,383,134 1,008,953 12,450,271 (12,795,688) 9,089,045 26,330,175 2019يناير  1كما في 

 1,078,993 501,324 577,669 577,669     -     -     -     -     -     -     -     - ةرالفت ربح 

 (289,015) (23,356) (265,659)     - 66,974 (332,633)     -     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى  )خسائر( 

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

 789,978 477,968 312,010 577,669 66,974 (332,633)     -     -     -     -     -     - اإليرادات الشاملة للفترة )الخسائر( إجمالي 

ن فقد ة بدو تابع شركةالتغيرات في ملكية 

 (14,081) (14,081)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - السيطرة  

سهم أثمارات في تحويل خسارة بيع است 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  

     -     -     - (305,561)     - 305,561     -     -     -     -     -     - إلى األرباح المرحلة الشاملة األخرى 

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

 60,494,242 24,491,855 36,002,387 1,041,314 649,389 (3,154,206) 1,383,134 1,008,953 12,450,271 (12,795,688) 9,089,045 26,330,175 2019 مارس 31كما في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الية المرحلية المكثفة المجمعة.من هذه المعلومات الم اتشكل جزء   17إلى  1ن إن اإليضاحات المرفقة م
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 ق(حلي المكثف المجمع )غير مدقبيان التدفقات النقدية المر
 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

 
 

 المنتهية أشهر الثالثة
 مارس  31في 

 
 اتإيضاح

2020 
 يتيدينار كو

2019 
 دينار كويتي

  ليغالتشأنشطة 
   

 1,078,993 (4,738,566)  الفترة  ربح)خسارة( 

    تعديالت لـ:

يمة العادلة من  غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالق( ربح)خسارة 
 (44,436) 3,772,220  خالل األرباح أو الخسائر

 (699,681) 2,284,538  ةحصة في نتائج شركات زميل

     - (131,597) 11 ولة تم حيازتها حصريا  لغرض البيعادر متدات غيدات بيع موجوصافي إيرا

     - (434,590) 12 زميلةربح بيع شركة 

 (713,516) (258,765)  أرباحإيرادات توزيعات 

 (355,403) (252,808)  إيرادات فوائد 

 (100,739) (204,206)  تحويل عمالت أجنبية ربح

 780,183 794,768  تكاليف تمويل

 175,415 125,914   كالتهاس

 85,600 85,600  إطفاء 

     - 22,403  مخصص قروض وسلف 

 178,500 26,178  وجودات مالية أخرىمخصص م

 288,202 293,586  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ──────────────────── ──────────────────── 

 
 1,384,675 673,118 

    : تشغيلبات الولومط التغيرات في موجودات

 3,452 9,844  قروض وسلف  

 2,553,180 1,592,529  جة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالية مدر 

     - 85,000  موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 (3,385,037) 57,621  موجودات أخرى  

 (4,734,736) (2,038,344)  مطلوبات أخرى  
  ──────────────────── ──────────────────── 

 (4,890,023) 1,091,325  العمليات في( )المستخدممن  الناتجالنقد 

 713,516 258,765  زيعات أرباح مستلمةتو

 (322,907) (19,516)  افأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة مك
 

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

 (4,499,414) 1,330,574  يل أنشطة التشغ )المستخدمة في( اتجة منلنا لتدفقات النقديةي افاص
 

 ──────────────── ──────────────── 

    أنشطة االستثمار  

الشاملة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات مالية مدرجة موجودات  شراء
     - (366,720)   األخرى

بالقيمة العادلة من خالل مالية مدرجة ت ادموجوبيع  متحصالت من
 2,300,951 199,222    اإليرادات الشاملة األخرى

     - (30,498,880)  البيعحيازة أصل غير متداول مصنف كمحتفظ به لغرض 

     - 14,375,778  البيع أصل غير متداول مصنف كمحتفظ به لغرضمتحصالت من بيع 

     - 491,441 12 ميلةة زكرفي شاستثمار  بيعصالت من متح

 40,148     -  تصفية استثمار في شركة زميلةصالت من متح

 (152,987) (10,285)  ممتلكات ومعدات شراء

 (4,648,000) 2,872,790  ودائع داع(سحب )إي فيصا

 36,549 601,858  يلة  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زم

 355,403 247,723  إيرادات فوائد مستلمة 
 

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

 (2,067,936) (12,087,073)  أنشطة االستثمار المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

 
 ───────── ───────── 

 



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

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.من هذه المعلومات الم اتشكل جزء   17إلى  1ن إن اإليضاحات المرفقة م
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 ق(حلي المكثف المجمع )غير مدقبيان التدفقات النقدية المر
 )تتمة( 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

 

 
 

 المنتهية أشهر ةثالثال
 مارس  31في 

 
 اتإيضاح

2020 
 يتيدينار كو

2019 
 دينار كويتي

 
   

    التمويل أنشطة

 10,454,599 53,576,931  قروض مستغلة

 (7,080,041) (24,151,103)  قروض مسددة 

     - (2,390)  مدفوعة إلى مساهمي الشركةت أرباح توزيعا

 (340,305) (680,772)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (14,081) (460,062)  إلى الحصص غير المسيطرة توزيع/توزيعات أرباح
  ──────────────────── ──────────────────── 

 3,020,172 28,282,604  الناتجة من أنشطة التمويل  صافي التدفقات النقدية
   ───────── ───────── 

 (3,547,178) 17,526,105  ادلعمد الفي النقد والنق)النقص(  الزيادةصافي 

 (395,410) 341,038  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 34,480,856 24,803,264  يناير 1النقد والنقد المعادل في 
  ──────────────────── ──────────────────── 

 30,538,268 42,670,407 3 مارس 31المعادل في النقد والنقد 
  ═════════ ═════════ 



 بعة ك.ع. وشركاتها التار ش.م.ماشركة كامكو لالستث 
 

 )غير مدققة(المجمعة  مات المالية المرحلية المكثفةلوإيضاحات حول المع

 2020 مارس 31 ية فيوللفترة المنته كما في
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 التأسيس واألنشطة األساسية   1
  

)"الشركة"( م.ك.ع. ستثمار ش.شركة كامكو لالالمجمعة ل المكثفة المعلومات المالية المرحليةتم التصريح بإصدار 

من قبل مجلس  2020 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة  (المجموعة""بـ يشار إليها معا ) اتها التابعةوشرك

 . 2020 سطسغأ 12 في اإلدارة
 

كات وفقا  لقانون الشر 1998 مارس 28إن الشركة هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تسجيلها وتأسيسها بالكويت في 

. إن الشركة مسجلة لدى بنك يتبورصة الكووالتعديالت الالحقة له وهي مدرجة في  1960لعام  15التجارية رقم 

 .في الكويت هيئة أسواق المال افرشإل عضخي تالكويت المركزي كشركة استثمار، وه
 

ص.ب. ، مدينة الكويتيد، شرق، برج الشهيد، شارع خالد بن الوليقع المكتب الرئيسي المسجل للشركة في منطقة 

 الكويت. 13149الصفاة  28873
 

 الشركة هي القيام بما يلي: األغراض التي أسست من أجلها
 

وذلك من خالل  االقتصادية تلزراعية وغيرها من القطاعااو ةيعصناالاالستثمار في القطاعات العقارية و (1

 .ذه الشركات في مختلف القطاعاتالمساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات ه

 ي مختلف القطاعات.المساهمة في التأسيس أو التملك الجزئي للشركات ف (2

ا فيها إدارة موال في مختلف القطاعات االقتصادية بمألا ههذ ارإدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثم (3

 المحافظ المالية والعقارية. 

عداد  المشاريع المتعلقة باالستثمار وإ الفنية واالقتصادية والتقييمية ودراسةتقديم واعداد الدراسات واالستشارات  (4

 .النشاط اهذ لوزاي منيف على أن تتوافر الشروط الالزمةالزمة للمؤسسات والشركات راسات الالد

  .الوساطة في عمليات االقراض واالقتراض (5

تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء القيام باألعمال الخاصة بوظائف مديري اإلصدار للسندات التي  (6

 .االستثمار

 تجارة الدولية. التمويل والوساطة في عمليات ال (7

لسالمة  القروض ومع المحافظة على استمرارية ا  حنم ي فلية اتقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السالمة الم (8

 الكويت المركزي.للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك 

 ا.ة داخل الكويت وخارجهوسوق المعادن الثمين ةاالجنبي العمالتالتعامل والمتاجرة في سوق  (9

والهيئات  المحلية والدوليةالشركات شراء وبيع أسهم وسندات  نم ةيلمالاالعمليات الخاصة بتداول االوراق تنفيذ  (10

 .الحكومية

وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته، القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير  (11

 .المركزي من إجراءات وتعليماتالكويت بنك القانون وما يصدر عن وذلك كله في حدود  

 .صناديق االستثمار بكافة أنواعها طبقا  للقانون ةراوإد إنشاء (12
 

تي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي  ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات ال

 أو يركة فيت أو خارجها. باإلضافة إلى ذلك، يجوز للشركة التأسيس أو المشاتعاونها على تحقيق أغراضها في الكو

 شراء لهذه الهيئات أو االلتحاق بها.ال
 

شركة  شركة تابعة لاألم هي  الشركة. إن )"الشركة األم"( بنك الخليج المتحد ش.م.ب.هي شركة تابعة لإن الشركة 

 .بورصة الكويت وهي شركة مدرجة في لكبرى"()"الشركة األم ا ش.م.ك.ع.مشاريع الكويت القابضة 
 

 الهامة   سبيةاحمال تاسياسوال اإلعدادأساس   2
 

 أساس اإلعداد       2.1
 

وفقا  لمعيار المحاسبة  2020مارس  31نتهية في أشهر الم لفترة الثالثة المرحلية المكثفةالمعلومات المالية تم إعداد 

 باستثناء المبين أدناه:" التقرير المالي المرحلي"  34الدولي 
  

وفقا  للتعليمات الصادرة من بنك الكويت  2019بر ديسم 31نة المنتهية في سلل ةنويسلاالمجمعة عداد البيانات المالية إتم 

في دولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات قياس خسائر االئتمان المتوقعة  المركزي فيما يتعلق بمؤسسات الخدمات المالية

بتعليمات بنك الكويت المركزي  التزاما   9 يةلاالم ريللمعيار الدولي للتقار طبقا  لمبلغ المحتسب فقا  لوة االئتمانيلتسهيالت ل

على اإلفصاحات ذات  الالحق ثيرها أو المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى؛ وتأ

ية دولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولالصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير ال

 يها معا  بــ "المعايير الدولية للتقارير المالية" المطبقة في دولة الكويت"(.  لإر اش)ي
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 )تتمة( الهامة أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية   2
 

 )تتمة( أساس اإلعداد       2.1

بعض عمليات  إجراء تمو ابقة.كثفة المجمعة معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السمرحلية المعرض المعلومات المالية الت

إليضاحات المتعلقة بها مع عرض الفترة الكي تتوافق السابقة ولفترة ل ماليةالمعلومات اللكي تتوافق مع تصنيف الإعادة 

   الحالية.
 

 ماليةالمطلوبة إلعداد البيانات ال واإلفصاحاتومات تتضمن كافة المعل لمكثفة المجمعة الإن المعلومات المالية المرحلية ا

 . 2019ديسمبر  31للمجموعة كما في السنوية المجمعة الية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالسنوية ة عمجالم
 

ئج التي قد يتم رورة عن النتاال تعبر بالض 2020مارس  31إضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 . 2020 رمبسيد 31 توقعها للسنة المالية المنتهية في

 

 من قبل المجموعة وتفسيرات وتعديالت مطبقة  جديدة معايير       2.2
 

د  دمة في إعدا لتلك المستخ مماثلةإن السياسات المحاسبية المطبقة في اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

تثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في ساب 2019بر ديسم 31للسنة المنتهية في السنوية  المجمعة الماليةالبيانات 

 صدرت ولكن لم تسر بعد.  أخرى تعديالت أوتفسيرات  أو. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير 2020يناير  1
 

ة يلمالا اناتالبيولكن ليس لها تأثير على  2020ألول مرة في عام األخرى  تيراتفسوال تسري العديد من التعديالت

 عة. المرحلية المكثفة المجمعة للمجمو
 

 األعمال فتعري: 3عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ت
والموجودات ملة من األنشطة أية مجموعة متكاه لكي يتم تصنيف أن 3وضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية ي

الحصول على المخرجات.   قدرة قتتحقجوهري يتجمعان معا  لكي  ءارجإوت ال بد وأن تتضمن كحد أدى مدخال ،كأعمال

إلجراءات المطلوبة للوصول  ل قد تتحقق دون أن تشتمل على كافة المدخالت وااألعماإضافة إلى ذلك، أوضح التعديل أن 

لفترات لى اع ثرؤت دا قالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ولكنهذه التعديلم يكن لهإلى المخرجات. 

 دمج األعمال.تقبلية في حالة قيام المجموعة بإبرام أي عمليات لالمس
 

 تعريف المعلومات الجوهرية :8ومعيار المحاسبة الدولي  1يار المحاسبة الدولي على مع تعديالت
حالة إذا كان حذفها أو  يف ةيرهجو المعلوماتبر تعت " وفحواه كالتالي:الجوهرية  تللمعلوماا  ديدج ا  تعريفتقدم التعديالت 

تخذها المستخدمون لقرارات التي ينها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على ا عدم صحة التعبير ع

القائمة المنشأة ة عن لية بما يقدم معلومات ماليبيانات الماذات الغرض العام استنادا إلى تلك ال الماليةاألساسيون للبيانات 

 ".يرراتقلا  دداعإ  على
 

وضة أكانت معر جوهرية يتوقف على طبيعة أو حجم المعلومات سواءكونها توضح التعديالت أن اتصاف المعلومات ب

ن المعلومات أمرا  ة التعبير ععتبر عدم صحيتمعة مع معلومات أخرى في سياق البيانات المالية. ومنفردة أو مجبصورة 

ولة على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. لم يكن لهذه قعم ةروصر بجوهريا  إذا كان من المتوقع أن يؤث

 وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.لمالية المجمعة يالت تأثير على البيانات االتعد
 

  فتراضات الهامةتقديرات واالاألحكام وال 2.3

وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على لمجمعة يتطلب من اإلدارة ا فةثكملة اإن إعداد المعلومات المالية المرحلي

تلف النتائج الفعلية . قد تختوالمصروفالموجودات والمطلوبات واإليرادات حاسبية والمبالغ المسجلة ل اسات المتطبيق السي

تبطة بالبيانات المالية المجمعة رمال كلتة لة لعدم التأكد من التقديرات مماثلقديرات. وتعتبر المصادر الرئيسيعن هذه الت

-تفشي فيروس كوفيد التأثير الناتج عنباستثناء  2019ديسمبر  31ة المنتهية في سنوية للمجموعة كما في وللسنالمدققة ال

 :على المجموعة كما هو مبين بالتفصيل أدناه 19
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (1)

السوق عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات ي في لحال لب اات المحتملة للتقريأثتلها االمجموعة في اعتبار توضع

قييم تم إجراؤه من قبل اإلدارة استنادا إلى المعلومات الملحوظة وهذا يمثل أفضل ت ،وعةالمالية غير المسعرة لدى المجم

، تعمل المجموعة 19-س كوفيدروأثير فيتل ا  رونظ ية المكثفة المجمعة.متاحة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلال

عر الذي سيتم تحقيقه عن لمالية تمثل الست القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات اعلى المراقبة عن كثب لما إذا كان

ومات عن سياسة  إلفصاح عن مزيد من المعلسيناريو الحالي. تم االمعامالت بين المشاركين في السوق في ظل ال

حول البيانات المالية المجمعة السنوية كما في وللسنة  27و 3ة بقياسات القيمة العادلة ضمن اإليضاحين قلتعملاة وعجمالم

 .2019ديسمبر  31المنتهية في 
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة 2.3
 

 ت غير المالية"(جوداوملا") ي الشركات الزميلة والعقارات االستثمارية والممتلكات والمعداتر فثمااالست  (2)

جوهري على القيمة الدفترية   تأثيرأي لم تحدد المجموعة ، مجمعةتاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال يكما ف

المرتبط بتحديد التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة  عدم التأكد نظرا  ل 2020مارس  31لموجوداتها غير المالية كما في 

اركين في السوق حول األسعار استنادا  إلى الطريقة المستخدمة في توقعات المش وية أالموجودات غير الماله من هذ جةالنات

أن بعض المناطق الجغرافية وعة على دراية ب. والمجم2019ديسمبر  31تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات كما في 

راقب المجموعة بانتظام توقعات ت، ضاح الوضع. ولذلك ومع اتسلبا   رتتأثوالقطاعات التي تتواجد فيها هذه الموجودات 

في المعلومات المالية  مالئمةقيم الموجودات غير المالية بصورة السوق وتستعين باالفتراضات ذات الصلة في أن تعكس 

 المجمعة.المرحلية المكثفة 
 

 النقد والنقد المعادل  3
  )مدققة(  

 

  مارس 31
2020   
 تيويدينار ك

 ديسمبر 31
2019   

 دينار كويتي

   مارس 31
2019   

 دينار كويتي
    

 14,945,849 11,518,277 18,662,937 النقد لدى البنوك وفي الصندوق 

 24,950,419 17,754,987 25,604,680 لدى البنوكودائع 

 ───────── ───────── ───────── 
 44,267,617 29,273,264 39,896,268 

أكثر من صلية أ البنوك ذات فترات استحقاقع لدى ائناقصا: ود

 (1,597,210) ثالثة أشهر 
 

(4,470,000) 
 

(9,358,000) 

 ───────── ───────── ───────── 

المرحلي  النقد والنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النقدية 

 30,538,268 24,803,264 42,670,407 لمكثف المجمعا

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 موجودات أخرى  4

 

  رسما 31
2020 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ر ديسمب 31

2019 
 دينار كويتي

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي
    

 1,191,450 1,776,719 1,392,224 مستحق من عمالء محافظ

 2,319,454 2,037,452 2,537,440 ةإيرادات مستحق

 17,567,751 15,204,108 17,985,947 وتأمينات مدينون آخرون
 ──────── ──────── ──────── 
 21,915,611 19,018,279 21,078,655 

 (4,116,374) (4,038,210) (4,142,519) ائتمان ناقصا: مخصص خسائر 
 ──────── ──────── ──────── 
 17,773,092 14,980,069 16,962,281 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

مارس  31و ألف دينار كويتي 1,500: 2019ديسمبر  31تي )ألف دينار كوي 888رى مبلغ ت األخداوالموج تتضمن
 عةبللشركة التاالمستشار القانوني  ىلدالضمان ترتيب  ضمن تم إيداعه في أحد البنوك ألف دينار كويتي( 1,500: 2019
ور في  ال يمثل أي تده نالضماتيب فإن تر، ياستشارة المستشار القانون إلىعض الدعاوى القضائية. استنادا  بشأن ب
  .2020مارس  31مخصص لهذه الدعاوى القضائية كما في أي  وليس من الضروري احتساب القانوني للشركة المركز
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 قروض 5

 

  مارس 31
2020 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ر بديسم 31

2019 
 دينار كويتي

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي
    

 18,700,830 8,000,000 22,600,000 دينار كويتي

 1,760,391 - 14,825,828 يكير أمردوال

 ──────── ──────── ──────── 
 37,425,828 8,000,000 20,461,221 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

معدل فائدة بنسبة وتحمل ة روض خالل سنة واحدة من تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعتستحق الق
% إلى 4.75: تتراوح من 2019مارس  31% و4.75: 2019ديسمبر  31) %4.21% إلى 3.00 نتتراوح م

5.12 .)% 
 

 خزينة هم سأ 6

 
  مارس 31

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
   مارس 31

2019 
    

 25,853,425 - - أسهم الخزينة عدد 

 %9.82 - -  )%(األسهم القائمة  إجمالينسبة 

 1,822,666   - - القيمة السوقية )دينار كويتي( 

 1,852,829 - - ي(ت)دينار كويط المرجح للقيمة السوقية  المتوس
  

شركة  الخزينة الخاصة بال قرار إلغاء أسهم 2019سبتمبر  17عقدة بتاريخ اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية المن
 دينار كويتي. 12,795,688ذات قيمة دفترية بمبلغ  سهم 25,853,425امل والتي تتألف من بالك

 

  الضرائب  7

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 رس ما 31

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 5,565 - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 13,913 - العمالة الوطنية  ضريبة دعم 

 5,565 - الزكاة  
 ────────── ────────── 

 - 25,043 
 ══════════ ══════════ 

 

 لمخففةاألساسية واالسهم  ربحيةخسارة( ) 8
 

على   الشركةالخاص بمساهمي  ربح الفترة قسمة )خسارة(ربحية السهم األساسية من خالل ارة( خس)تحتسب مبالغ 
ربحية السهم )خسارة( تسب تحوة. ترالف القائمة خالل ةالخزينأسهم  األسهم المدفوعة، ناقصا   لمرجح لعددالمتوسط ا

هم العادية القائمة خالل الفترة زائدا   لفترة على المتوسط المرجح لعدد األسربح ا قسمة )خسارة(المخففة من خالل 
افة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل ك

 ألساسية والمخففة متماثلة. ا ربحية السهم )خسارة( عتبار عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإنفي اال ذاخآ. عادية
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 12 
 

 تمة()ت لمخففةاألساسية واالسهم  ربحيةخسارة( ) 8

 
 أشهر المنتهية في الثةالث

 مارس  31

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   ة:ربحية السهم األساسية والمخفف)خسارة( 

 577,669 (4,621,526)  الشركةربح الفترة الخاص بمساهمي ( )خسارة
  ═════════  ═════════ 
 سهم سهم 

   عدد األسهم القائمة:

 263,301,750 342,332,633 المدفوعة  لمرجح لعدد األسهمالمتوسط ا

 (25,853,425)     - المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
  ───────────  ─────────── 

 237,448,325 342,332,633 لمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةا
  ═════════  ═════════ 

    فلس    2.43    فلس    (13.50) ة والمخففةربحية السهم األساسي)خسارة( 

  ═════════  ═════════ 

 

  أتعابرادات يإ  9

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31

 2020 2019 
 نار كويتيدي يتيكونار دي 
   

 2,919,351 2,644,747 ةدارة لموجودات خاضعة لإلإدارأتعاب 
 1,409,000 757,626 ة دارأتعاب حوافز لموجودات خاضعة لإل

 31,489 1,254,628 صناديق مدارة –هيكلة/ أتعاب استرداد  أتعاب/  اكتتابأتعاب 
 12,616 468,701 أتعاب خدمات بنكية استثمارية 

 334,000 385,486 وساطة ابأتع
 49,645 15,947 أتعاب استشارات وأتعاب أخرى

 ───────── ───────── 

 5,527,135 4,756,101 
 ═════════ ═════════ 

 

  ي شركات تابعةاستثمار ف   10
 

إلى % 57.59 من ةامكو مينا بلس للدخل الثابت المحدودكفي شركة لية للمجموعة الملكية الفعانخفضت خالل الفترة، 

 دينار كويتي. 1,051الحصص غير المسيطرة بمبلغ  ة % حيث استردت المجموعة وحداتها. وأدى ذلك إلى زياد57.57
 

 ض البيعصنف كمحتفظ به لغرأصل غير متداول م 11
 

ء قا( لخاصة )"المنشآت"الغراض األمنشآت ذات بعض ال، قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية في الفترة الحاليةخالل 

المنشآت على تمويل بمبلغ  وحصلت ،(ألف 101,000كي: ي)دوالر أمر دينار كويتي 30,865,600ل بمبلغ مقاب

قامت المجموعة من خالل هذه المنشآت بشراء عقار في  .(ألف 185,000الر أمريكي: )دو دينار كويتي 56,536,000

  ض البيع".ها لغرب تفظالواليات المتحدة األمريكية وتم تصنيفه كـ "مجموعة بيع مح
 

 16,976,080ذات قيمة دفترية بمبلغ  المنشآت ذهه في بعض ةببيع حصة ملكية رئيسي خالل الفترةقامت المجموعة 

 55,976الر أمريكي: )دو دينار كويتي 17,271,520لقاء مقابل بمبلغ  ألف( 55,550دينار كويتي )دوالر أمريكي: 

في  (ألف 426)دوالر أمريكي: دينار كويتي  131,597 ه المنشآت بمبلغبيع هذن ح م. وبالتالي، تم تسجيل صافي ربلف(أ

% في 44.34فعلية بنسبة  حصة ملكية 2020مارس  31في  ك المجموعة كماتمتل. المجمعالمرحلي المكثف  بيان الدخل

أصل  المنشآت كـ " يف هذهنصبتجموعة إنها تمارس تأثيرا  ملموسا  على هذه المنشآت. وقامت المالتالي، فهذه المنشآت وب

غير المتداولة المحتفظ بها ات الموجود – 5ولي للتقارير المالية ار الديغير متداول محتفظ به لغرض البيع" طبقا  للمع
 منشآت.ث تعتزم المجموعة بيع حصتها في هذه ال، حيعلغرض البي



 بعة ك.ع. وشركاتها التار ش.م.ماشركة كامكو لالستث 
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 )تتمة( ض البيعصنف كمحتفظ به لغرأصل غير متداول م 11
 

  لألسباب التالية:ا  ت أعاله تستوفي معايير تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع نظرآنشأن المة موعترى المج
 

  .هذه المنشآت متاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها بحالتها الحالية 

  كمالها خالل سنة واحدة من تاريخ الحيازة.البدء في اتخاذ إجراءات استكمال البيع ومن المتوقع استتم 
 

 زميلة كةشر ربح بيع 12
 

شركة لوتس لالستثمارات وهي ستثمار في شركة زميلة الفترة الحالية، قامت المجموعة ببيع حصة ملكيتها في االخالل 

 دينار كويتي. 434,590غ التالي، تم تسجيل ربح من البيع بمبلدينار كويتي وب 491,441بمبلغ  لقاء مقابل إجمالي ليةالما

 

  السنويةالجمعية العمومية   13

البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة   2020 يونيو 3المنعقدة في للمساهمين لجمعية العمومية السنوية تمدت ااع

  1,711,663بمبلغ فلس للسهم 5بقيمة  توزيعات أرباح نقدية دفع اعتمدت قرار، كما 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 (.يتيدينار كوال شيء  :2018ديسمبر  31) كويتي دينار
 

 حتملة مطلوبات م  14

 ات المحتملة القائمة:مطلوبات وااللتزامفيما يلي اجمالي ال
 

  قة()مدق  

 

  مارس 31
2020   

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2019   

 دينار كويتي

   مارس 31
2019   

 دينار كويتي

    ت التزاما

 518,000 516,000 524,975  خاصة أسهم التزامات باالستثمار في صناديق

 74,000 80,000 78,910 ى غير مستدعأسمال ر

    

    لة وبات محتممطل

 613,000 583,000 593,165 وغير قابل لإللغاءضمان بنكي غير مشروط 
 

 خاصة أسهمااللتزامات باالستثمار في صناديق 

)الشركاء تثمار سبل مديري االثل رأسمال غير مستدعى من قمتخاصة  أسهمر في صناديق باالستثما اتإن االلتزام

على رغبة   . يمكن استدعاء رأس المال بناء  للمجموعة استثمارات فيها التي المختلفة العامين( في صناديق األسهم الخاصة

 مدير االستثمار. 
 

 املة المتعلقة بمع ةبليثمار المستقك أجنبي عن التزامات االستلمجموعة بصفتها مدير االستثمار للصندوق ضمانا  لبناقدمت 

لمحتمل بصورة كبيرة أن يحدث في حالة  ستثمار اإلضافي الذي من غير ادوق. ويقدر االت المرتبطة بالصنلعقاراا

: 2019مارس  31و دينار كويتيألف  2,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي )ألف  2,000ممارسة الضمان بمبلغ 

 (.دينار كويتيألف  2,000
 

مجموعة والتي تنشأ ضمن سياق تضمن دعاوى مقامة من قبل وضد الالتي تو ائيةطرفا  في دعاوى قضد المجموعة تع

المجموعة واستنادا شركات وة المجموعة بعد مراجعة الدعاوى القائمة ضد الشركة إدار. ولقد توصلت يالعاد لعماألا

لها تأثير عكسي يكون  لناوى أن نتيجة هذه الدعى القناعة بيين المهنيين ذوي الصلة إلإلى استشارة المستشارين القانون

   المجمعة للمجموعة.ة المرحلية المكثفالمالية  توماالمعلجوهري على 
 

 

 



 

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

 )غير مدققة(معة ة المجثفمالية المرحلية المكإيضاحات حول المعلومات ال

 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في ا فيكم
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 أطراف ذات عالقة  معامالت مع 15
 

ن عليها أو يمارسون عليها يسيطروي التشركات الو للشركةا رة العلياإلداموظفي اء مجلس اإلدارة ووأعضالشركات الزميلة ى والشركة األم الكبر /الشركة األم  طراف ذات عالقةاألمثل ي

 ة هي كما يلي:ت مع أطراف ذات عالقالمعامالاألرصدة و. إن الشركةه المعامالت من قبل إدارة سياسات تسعير وشروط هذالموافقة على . يتم يطرة مشتركة أو تأثيرا  ملموسا  س
 

 

  /األمالشركة 
الشركة األم 

 الكبرى
 ينار كويتدي

 الشركات 
 الزميلة

 ير كويتنادي

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة

 نار كويتيدي

  مارس 31
2020 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
 يدينار كويت

   مارس 31
2019 

 تيدينار كوي

       :المجمع المكثف ليالمرح بيان المركز المالي

 4,008,703 4,606,824 4,200,038 353,939     - 3,846,099 ة االجلالنقد وودائع قصير

 169,686 799,052 731,879 731,879     -     - ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر جودات مالية مدرجة بالقيممو

 4,240,223 2,754,689 3,182,728 3,182,728     -     - الشاملة األخرى إليراداتل امدرجة بالقيمة العادلة من خالموجودات مالية 

 1,015,778 1,705,201 3,315,945 860,463 2,105,987 349,495 موجودات أخرى 

 35,465 3,538 3,538 3,538     -     - مطلوبات أخرى 

       

    
 ر المنتهية فيأشه الثالثة

 مارس  31
 

 المكثف المجمع: خل المرحليبيان الد
 

  

2020 

 ر كويتيدينا

2019 

 دينار كويتي
 

       

  584,791 774,465 372,935 154,937 246,593 رادات أتعاب إي

      - 9,550 9,550     -     - ى أخرإيرادات 

  17,741 9,655 8,345  1,310 د  إيرادات فوائ

  76,929 76,928 76,928     -     - ارية مصروفات عمومية وإد
 



 التابعةشركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها 
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 ت عالقة )تتمة(راف ذاأطمعامالت مع  15
 

 موظفي اإلدارة العليا: مكافأة

 شهر المنتهية في أ الثالثة 
 مارس  31

 2020 
 تيدينار كوي

2019 
 دينار كويتي

   

 360,863 197,967 مزايا قصيرة األجل للموظفين 

 54,500 26,292 مكافأة نهاية الخدمة 
 ───────── ───────── 
 224,259 415,363 
 ═════════ ═════════ 

 

   معلومات القطاعات 16
 

ال يوجد لدى  . ارةاإلدالداخلية المقدمة إلى التقارير ال استنادا  إلى رئيسية لألعمقطاعات  أربعةمجموعة حاليا في تنتظم ال

 ما يلي:ت هي كعالرئيسية ضمن هذه القطالخدمات ابين القطاعات. إن األنشطة وا معامالت جوهرية فيماالمجموعة 
 

االستثمارات واالستشارات 
 المصرفية  

ة القيد في  إدارشارات ووراق الدين، وتقديم االستأاالكتتاب الخاص في األسهم و :
رات رتيبات الديون التقليدية واإلسالمية، واستشاورصة والطرح االولي العام، وتالب

والخصخصة   تيجياتراتشارات بشأن وضع االستاالسديم الشراء والبيع الجزئي وتق
 هيكلة الدين.   إعادة وعمليات الحيازة و العكسي االندماجووعمليات االندماج 

   

الدولية وتتضمن المتاجرة في األسواق المحلية و موجوداتال ةإدارتغطي خدمات  : وجودات مة الإدار
 ريةديالتقديرية وغير ظ التقة المحافإدارووالمتاجرة في المشتقات  األوراق المالية

وزيع الموجودات تاستشارات هيكلة المحافظ وو حفظ األوراق الماليةدمات خو
 بديلة. والصناديق المشتركة واألدوات ال

   

ة وغير المسعرة وأدوات الدين باإلضافة إلى  شطة الوساطة في األسهم المسعرأن : الوساطة 
 لتمويالت ذات هوامش الربحا

   

جية مارات االستراتياالستث
غير  صروفاتملوا

 المباشرة للشركات

 تتضمن االستثمارات االستراتيجية استثمارات ذات طبيعة طويلة األجل تتوافق مع  :
غير المباشرة للشركات  مصروفاتللمجموعة. وتتضمن ال االستراتيجية طويلة األجل

 كافة خدمات الدعم. 
 

حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم  قراراتالشكل منفصل بغرض اتخاذ لتشغيل بة قطاعات ا قوم اإلدارة بمراقبت

 .اتأداء القطاع استنادا  إلى عائد القطاع من االستثمار
 

 والمطلوبات إجمالي الموجوداتلفترة وا( خسارة) وربحادات إجمالي اإليرب لومات المتعلقةالمع يعرض الجدول التالي

 لمجموعة. ل التشغيل قة بقطاعاتالمتعل

 2020 مارس 31نتهية في هر المأش الثالثة  

 

االستثمارات 
واالستشارات 

 المصرفية
 إدارة

 الوساطة  الموجودات

االستثمارات 
ستراتيجية اال

 غير والمصروفات
 المجموع المباشرة للشركات 

 دينار كويتي كويتي دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 417,152 1,537,024 449,433 (2,038,006) 468,701 رادات يجمالي اإلإ
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (4,738,566) (1,362,918) 107,001 (3,560,665) 78,016 ربح )خسارة( الفترة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 150,573,779 74,452,182 16,068,363 59,697,734 355,500 إجمالي الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 96,417,735 65,649,901 694,875 30,027,942 45,017 إجمالي المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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 تمة(معلومات القطاعات )ت 16

 2019 ارسم 31ي ف ر المنتهيةأشه الثالثة  

 

االستثمارات 
واالستشارات 

 المصرفية
 إدارة

 الوساطة  الموجودات

االستثمارات 
االستراتيجية 

غير  مصروفاتوال
 المجموع كات المباشرة للشر

 ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي 
      

 7,365,108 1,518,434 394,000 5,438,102 14,572 ت إجمالي اإليرادا
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,078,993 (29,426) 64,000 1,359,103 (314,684) الفترة ربح )خسارة( 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 141,356,157 78,791,389 19,949,000 42,525,768 90,000 لي الموجوداتإجما
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 80,861,915 62,811,467 825,000 17,225,448    - إجمالي المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 لألدوات المالية  القيمة العادلة 17
 

ظمة بين أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منسيتم استالمه لبيع أصل  ير الذسعالالعادلة على أنها القيمة  يتم تعريف
وفقا  لمبدأ االستمرارية  جموعة تعملة هو افتراض أن المس. إن تعريف القيمة العادلفي السوق في تاريخ القيا المشاركين

 معاملة وفقا  لشروط مجحفة.  إتمامو الها بصورة جوهرية أنطاق أعمالتصفية أو تخفيض و حاجة إلى دون وجود أي نية أ
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

 قيمتهاعادل فترة استحقاق قصيرة األجل، من المفترض أن ت ئلة أو ذاتلوبات المالية الساة للموجودات المالية والمطبالنسب
 العادلة. قيمتها  تقريبا   دفتريةال
 

 ياس القيمة العادلةقرمي للهالجدول ا
 يم: أسلوب التقي حسبفصاح عنها واإللألدوات المالية العادلة  ةالقيمة الجدول الهرمي التالي لتحديد تستخدم المجموع

  
  ودات أو مطلوبات مماثلة؛معلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجاألسعار ال: 1المستوى 
 توى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل سأقل ما ساليب تقييم يكون به: أ2توى المس

 مباشر أو غير مباشر؛ 
  ملحوظ. بالنسبة لقياس القيمة العادلة غير ت الجوهريةل مستوى من المدخالأساليب تقييم يكون بها أق :3المستوى 
 

 ة حسب المستوى بالجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة:   لالعاد ة بالقيم المسجلةالية دوات الميوضح الجدول التالي تحليل األ
 

 لمجموعا 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2020 مارس 31

 

 يتيدينار كو يدينار كويت ر كويتيدينا دينار كويتي

     موجودات مالية بالقيمة العادلة
     

دلة من  يمة العابالقمدرجة  موجودات مالية
 ائر:سالخ وأ األرباحخالل 

    

 2,000,818     -     - 2,000,818 أسهم مسعرة
 3,362,459     -     - 3,362,459 أوراق دين مسعرة 

 250,000 250,000     -     - راق دين غير مسعرةأو
 334,095 334,095     -     - غير مسعرة  أسهم

 17,129,549 4,082,997 12,050,822 995,730 صناديق مدارة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6,359,007 12,050,822 4,667,092 23,076,921 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

درجة بالقيمة العادلة من  مموجودات مالية 
  لة األخرى: اإليرادات الشام خالل

    

 289,456     -     - 289,456 ةأسهم مسعر
 8,969,148 8,969,148     -     - غير مسعرة  أسهم

 10,000 10,000     -     - صناديق مدارة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 289,456 -     8,979,148 9,268,604 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 



 التابعةشركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها 
 

 مدققة( ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غيرإيضاحات حول المعل

 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

17 

 

 )تتمة( المالية دلة لألدوات القيمة العا 17
 

 القيمة العادلة )تتمة( لقياس ميالجدول الهر

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2019 مارس 31

 يدينار كويت دينار كويتي تيكويدينار  دينار كويتي 

 مة العادلة بالقي مدرجة موجودات مالية
    

ل  ة العادلة من خالبالقيممدرجة موجودات مالية 
 :الخسائر وأ األرباح

    

 1,943,111    -       -    1,943,111 أسهم مسعرة  

 906,944    -       -    906,944 اق دين مسعرةأور

 359,805 359,805    -       -    أسهم غير مسعرة

 18,369,606 4,867,361 12,931,000 571,245 صناديق مدارة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,421,300 12,931,000 5,227,166 21,579,466 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 : يرادات الشاملة األخرىاإل

    

 3,744,009    -       -    3,744,009 مسعرةأسهم 

 13,368,647 13,368,647    -       -    أسهم غير مسعرة

 306,666 306,666    -       -    صناديق مدارة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,744,009    -    13,675,313 17,419,322 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

 العادلة:  والمسجلة بالقيمة 3لتالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي لألدوات المالية ضمن المستوى ا  يوضح الجدول
 

 
يناير  1كما في 
2020 

 
 ةجلالمس  الخسارة 

بيان الدخل في 
 لمجمعا

صافي المشتريات 
والمبيعات 

تحويالت وال
 والتسويات

 
 

المسجل في 
شاملة اإليرادات ال

 خرىاأل

 
 

 سمار 31كما في 
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 يمةبالقجة موجودات مالية مدر
األرباح أو خالل  منالعادلة 
 الخسائر:

 

   

 

 334,095     - (17,952) (8,674) 360,721 أسهم غير مسعرة 

 250,000     -     -     - 250,000 أوراق دين غير مسعرة

 4,082,997     - 65,344 502 4,017,151 ق مدارةصنادي

 

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

 4,627,872 (8,172) 47,392 -     4,667,092 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
مدرجة  موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل  
       :لشاملة األخرىاإليرادات ا

 8,969,148 (1,903,158) 167,496     - 10,704,810 غير مسعرةم أسه   

 10,000 (294,862)     -     - 304,862 صناديق مدارة

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 11,009,672 -     167,496 (2,198,020) 8,979,148 

 

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

ي ادالمجمع سيكون غير م رحلي المكثف المجمع وبيان الدخل المرحلي المكثفإن التأثير على بيان المركز المالي الم

ة العادلة لألسهم غير المسعرة صلة المستخدمة في تحديد القيملمتغيرات المخاطر ذات ا لىع %5طرأ تغير بنسبة إذا 

 ي صناديق خارجيين. المسعرة المدارة من قبل مدير والصناديق غير

 

 




