
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 التابعة وشركاتها
 

 المرحلية المكثفة المجمعةالمالية  المعلومات

 )غير مدققة( 2021 يونيو 30



 

 

 

 المجمعة المرحلية المكثفةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

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

 مقدمة
)"الشركة األم"(  .ع.ش.م.ك شركة آسيا كابيتال االستثماريةالمرفق ل المجمع لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف

المرحليين األرباح او الخسائر والدخل الشامل  يوبيان ،2021 يونيو 30كما في  بـ "المجموعة"( معا  التابعة )يشار إليها  هاوشركات

 التغيرات في حقوق الملكيةالمنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني  أشهر ستةوال أشهرالمكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة 

هي  األم إن إدارة الشركة المنتهية بذلك التاريخ.  أشهر ستةاللفترة  المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين بهوالتدفقات النقدية 

. إن 2 رقم يضاحاإلالمبين في  االعدادوفقا  ألساس وعرضها  المجمعة لة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةسؤوالم

  . المجمعة ليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةسؤوم
   

 نطاق المراجعة
 المستقل  مراقب الحساباتالمرحلية المنفذة من قبل "مراجعة المعلومات المالية  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي 

في توجيه االستفسارات بصفة  المكثفة المجمعة المرحلية المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية "للمجموعة

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  سؤوإلى الموظفين الم رئيسية

التدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد طاق ننطاق المراجعة أقل بشكل كبير من 

 بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق.
 

  النتيجة
المرفقة لم يتم  المجمعة يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفةاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما 

 .2يضاح اإلالمبين في  االعدادوفقا  ألساس إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية إضافة إلى ذلك، واستنادا  إلى مراجعتنا، فإن  

والتعديالت   2016لسنة    1  للشركة األم. وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم

خالل ، والتعديالت الالحقة لهما  للنظام األساسي للشركة األموأو لعقد التأسيس  ،اوالتعديالت الالحقة له التنفيذية والئحته الالحقة له

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ا  مادي ا  على وجه قد يكون له تأثير 2021 يونيو 30 المنتهية في أشهر ستةالفترة 
 

لعام   32لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  ، علمنا واعتقادنا  وصل إليهوحسبما    نبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا

والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنـة المصرفية والتعليمات المتعلقة به، أو ألحكام  1968

 2021 يونيو 30 المنتهية في أشهر ستةالالمتعلقة به خالل فترة في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات  2010لسنة  7القانون رقم 

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  ا  مادي ا  على وجه قد يكون له تأثير

 

 
 
 

 
 

   

 عبد الكريم عبد هللا السمدان 

   فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع األرباح او الخسائربيان 

   2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

  
 أشهر المنتهية في  الثالثة

  يونيو 30

 أشهر المنتهية في  ستةال
 يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

    اإليرادات 
 

  

من موجودات مالية )الخسارة( صافي الربح 

أو  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 503,185 3 الخسائر 
 

(1,681,440)  566,887 (1,528,259) 

 51,911  42,524  51,911  42,524  إيرادات فوائد  

 277,491  113,164  139,670  82,778  خسائر تحويل عمالت اجنبية 

  (41,144) -  (41,144) - 

 ────────── ──────────  ────────── ──────────  اإليرادات   إجمالي

  587,343 (1,489,859)  681,431 (1,198,857) 

 ────────── ──────────  ────────── ──────────  المصروفات

 تكاليف موظفين
 

(201,940) (211,084)  (348,841) (386,931) 

 وإدارية مصروفات عمومية 
 

(98,432) (60,531)  (184,647)  (125,555) 
  

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

المصروفات  إجمالي  
 

(300,372) (271,615)  (533,488) (512,486) 
  

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

       

 الضرائب مخصص قبل الفترة )خسارة( ربح 
 

286,971 (1,761,474)  147,943 (1,711,343) 
       

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  
 

(3,699) 1,253  (3,699) - 

 الزكاة
 

(1,479) 501  (1,479) - 
  

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

 رةالفت)خسارة( ربح 
 

281,793 (1,759,720)  142,765 (1,711,343) 

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 فلس( 2.20) فلس 0.18  فلس (2.27) فلس 0.36 4 السهم األساسية والمخففة )خسارة( ية حرب

  ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالشامل  الدخلبيان 

 2021 يونيو 30المنتهية في للفترة 
 

  

 ة في أشهر المنتهيالثالثة 
  يونيو 30

 ة في أشهر المنتهي ستةال
 يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 كويتيدينار  دينار كويتي  كويتيدينار  يتير كوادين  
       

 الفترة)خسارة( ربح 
 281,793 (1,759,720)  142,765 (1,711,343) 

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

 ى: شاملة أخر ( ايراداتخسائر)
      

 تصنيفهاقد يتم إعادة شاملة أخرى  (إيرادات) خسائر
المرحلي المكثف المجمع ئر األرباح او الخسان بياالى 

 ة: الحقرات في فت
      

ة ناتجة من تحويل عمليات أجنبيفروق تحويل عمالت 

 ة أجنبي
 (8,821) 21,642  (19,920) (7,895) 

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

 (1,719,238) 122,845  (1,738,078) 272,972  الشاملة للفترة)الخسائر( اإليرادات  إجمالي

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 لمجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ا 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(ي المكثف المجمع مرحلملكية الق الحقو بيان التغيرات في

  2021 يونيو 30 لمنتهية فيا للفترة

 

 رأس 
 المال

 احتياطي  
 إجباري  

 احتياطي  
 عام 

 أسهم
 خزينة

احتياطي تحويل 
 المجموع  ةتراكمخسائر م ةأجنبيت عمال

 نار كويتييد يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي 
        

 71,574,281 (10,296,455) 9,627 (1,698,775)  526,317  3,033,567  80,000,000  2021اير ين 1ما في ك

 142,765 142,765 - - - - - الفترة ربح 

 (19,920) - (19,920) - - - - خسائر شاملة أخرى للفترة 

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

 122,845 142,765 (19,920) - - - - الشاملة للفترة  داتاراالي)الخسائر(  إجمالي

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

 71,697,126 (10,153,690) (10,293) (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000 2021 مارس 31كما في 

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

        

 72,259,375  (9,624,639)   22,905  (1,698,775)   526,317   3,033,567   80,000,000   2020 يناير 1في  كما

 (1,711,343) (1,711,343)      -      -      -      -      - الفترة خسارة 

 (7,895)       - (7,895)      -      -      -      - رة  لفتلخرى شاملة أ ةخسار

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

 (1,719,238) (1,711,343) (7,895)       -      -      -      - الشاملة للفترة  الخسائر إجمالي

 

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

 70,540,137 (11,335,982)  15,010  (1,698,775)   526,317   3,033,567   80,000,000  2020 يونيو 30في كما 

 

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



 

 ابعة الت هاوشركاتش.م.ك.ع. ارية مشركة آسيا كابيتال االستث 
 

 

 ة المرحلية المكثفة المجمعة.لومات الماليذه المعن هتشكل جزًءا م 12ى إل 1قة من مرفيضاحات الإلا إن
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 دقق()غير م معالمرحلي المكثف المجان التدفقات النقدية يب

  2021 يونيو 30 في هيةالمنت للفترة

 

 يالمنتهية ف أشهر ستةال 
 يونيو 30

  2021 2020 

 كويتي  رادين دينار كويتي  ايضاحات 

     أنشـطة التشغيل 
 (1,711,343) 142,765   الضرائب مخصص قبل)الخسارة( ربح ال

    نقدية:تدفقات البصافي ال قبل الضرائب)الخسارة(  الربحلمطابقة  تعديالت

ل من خال لقيمة العادلة ات مالية مدرجة بادمن موجو ( الخسارةالربح)صافي 

 1,528,259 (566,887) 3 رباح أو الخسائراال

 (277,491) (113,164)  ائد  فو تاإيراد

 
 ─────── ─────── 

 
 (537,286) (460,575) 

    : مال العاملتعديالت على رأس اللا

 (18,473) (5,082,998)  يةأوراق مالاستثمار في 

 264,223 109,042  موجودات أخرى

 29,479 (134,107)  مطلوبات أخرى

  
─────── ─────── 

 (185,346) (5,645,349)  العمليات  في ةدمختالمس التدفقات النقدية

 270,425 46,630  د مستلمةئاات فوإيراد

  
─────── ─────── 

 85,079 (5,598,719)  أنشطة التشغيل  من الناتجةتخدمة في( المس) ديةالتدفقات النقصافي 

  
─────── ─────── 

 ستثمار ة االأنشط
 

  

صلية تتجاوز أفترات استحقاق  تذامحددة األجل صافي الحركة في ودائع 

 1,750,000      -                   أشهر ثالثة

  
─────── ─────── 

 ارأنشطة االستثممن الناتجة  التدفقات النقدية
 

                -      1,750,000 

  ─────── ─────── 
    

 1,835,079 (5,598,719)  عادل والنقد الم في النقد  ( الزيادة النقص )   صافي 

      -                 (19,920)  ة أجنبييل عمالت  وح ت  فروق صافي  

 16,992,102 16,732,456  يناير  1النقد والنقد المعادل في  

 
 ─────── ─────── 

 18,827,181 11,113,817 5    يونيو 30  في  ادل د المع النقد والنق 

 
 ═══════ ═══════ 
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  ركةلشا حول معلومات 1
 

"( شركة األمش.م.ك.ع. )"ال ال االستثماريةكابيتآسيا المجمعة لشركة رحلية المكثفة ملالمعلومات المالية ا إصدارتم التصريح ب
ً بـ"المجموعة"شركاو ا لقرار مجلس إدارة وفقً  2021 يونيو 30في ة هيأشهر المنت ستةلا لفترة (تها التابعة )يشار إليها معا
لة الكويت تم تأسيسها وتسجيلها في دوعامة  ةيتيكو هي شركة مساهمة شركة األمإن ال .2021 طسأغس 12في  شركة األمال

ً في بورصة اوأسهمها يتم تدا  كةشرال كاق المهيئة أسووكزي لرقابة بنك الكويت المر شركة األم. تخضع اللكويتولها علنا
 . على التواليراستثماتمويل وشركة 

 

جميعها. يتم ت لة ولمت تابعة مدرجة بالقيمة العاداكلي فهي تحتفظ باستثمارات في شرثمار، وبالتاهي شركة است شركة األمإن ال
الدولي   عيارللم وفقالخسائر ا اوح باالتابعة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األر يتم تصنيف االستثمارات في الشركات

 . 9ية لماقارير الللت
  

 المسجـل هو برج كيبكو، شركة األمال ب، وعنوان مكتوالخدمات المالية المتعلقة بها تضطلع المجموعة بأنشطة االستثمار
 ، شارع خالد بن الوليد، شرق، الكويت. 29الطابق 

 

عقد الجمعية دم را لعظالمساهمين ن من قبل 2020ديسمبر  31ة في نتهيالم البيانات المالية المجمعة للسنةد لم يتم اعتما
  تاريخه.العمومية السنوية حتى 

 

 لمجموعة سات المحاسبية لايوالتغيرات في الس عدادأساس اإل 2
 

 عداداإل أساس 2.1
دولي  ة الحاسبعيار الموفقا لم 2021 يونيو 30نتهية في الم أشهر ستةللفة المجمعة لمكثالمعلومات المالية المرحلية ا إعدادتم 

 أدناه. باستثناء ما هو مبين المالي المرحلي،  قريرت"ال: 34رقم 
 

  عن وفقاً للتعليمات الصادرة  2021 يونيو 30تهية في أشهر المن ستة للية المكثفة المجمعة لحالمعلومات المالية المر  إعداديتم 
ر االئتمان المتوقعة ئليمات قياس خساالتع ب هذهت. تتطلة الكويولد فيالخدمات المالية  سساتلمؤ بنك الكويت المركزي
ً للمبلغ المحتسب طبقا للمعيار الدولي للتسهيالت االئتمانية  ويت المركزي أو لكنك االتزاما بإرشادات ب 9تقارير المالية للوفقا

تطبيق الصلة وات ذات فصاحعلى اإل حق الالتأثير ما أعلى والأيه ركزييمات بنك الكويت المعلالمخصصات المطلوبة طبقا لت
ولية )يشار إليها الحقاً دلالمالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة اولية للتقارير متطلبات األخرى للمعايير الدلكافة ا

  (.قارير المالية المطبقة في دولة الكويتلدولية للتالمعايير اب
 

البيانات المالية   عدادإللوبة طات المفصاحواإلومات المعلة كافة المجمع فةكثلملمرحلية المالية اات اعلومال تتضمن هذه الم
 . 2020ديسمبر  31ي السنوية المجمعة كما فالمجمعة مالية لابالبيانات  وية، ويجب االطالع عليها مقترنةالمجمعة السن

 

 من قبل المجموعة طبقةيرات والتعديالت المفسالمعايير الجديدة والت  2.2
 

البيانات  إعدادلك المتبعة في لية المكثفة المجمعة مماثلة لتلمالية المرحاالمعلومات  عدادإلة لمطبقاسبية اات المحاسسيالإن 
 1سري اعتبارا من ت ، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي2020مبر ديس 31نتهية في ة للمجموعة للسنة المعمالمالية المج

 ر بعد. يالت أخرى صدرت ولكن لم تسدتفسيرات او تع ير اومعاي أليبكر بيق المتطالب . لم تقم المجموعة2021اير ين
 

المالية المرحلية  المعلومات تأثير على أي لها ولكن لم يكن 2021ة نس في مرة ألول راتوالتفسي التعديالت من دعديال تسري
 . موعةمجلل المكثفة المجمعة

 

، ومعيار المحاسبة الدولي 9لمالية الي للتقارير ار الدوى المعيت علتعديال: 2 ةرحلالم - حاإلصالح المعياري لمعدالت الرب
 16قارير المالية لدولي للتالمعيار ا، و4دولي للتقارير المالية لا، والمعيار 7للتقارير المالية عيار الدولي والم، 39

روض عدل الربح المبدال معيتم استندما معة عالمجلية لتأثيرات على البيانات الماات مؤقتة تتعامل مع اتقدم التعديالت إعفاء
 . طريبا من المخابين البنوك بالمعدل البديل الخالي تقر

 

  ات العملية اآلتية:ررتتضمن تلك التعديالت المب
 

  صالحية المطلوبة مباشرة خالل عملية اإللتدفقات النقدالتغيرات في ا أو  التغيرات التعاقديةالذي يتطلب المبرر العملي 
 ح بالسوق. ربفائدة المتغير بما يعادل الحركة في سعر اللرات في سعر اا كتغييامل معهالتع ث يتمبحي
 لتوثيق دون وقف عالقة التحوط. صالح ايبور لتغطية التصنيفات واإطار إ المطلوبة فيلسماح بالتغييرات ا 
 يبا رة الخالية تقف األداتم تصنيدما يلة عنمنفصورة ة استيفاء المتطلبات المحددة بصللشركات من ضرور تقديم إعفاء مؤقت

 المخاطر.  تغطيةمن المخاطر كبند 
 

وتنوي المجموعة استخدام  لمجموعة. المجمعة لالمالية المرحلية المكثفة  تالم يكن لها تأثير على المعلومعديالت ه التهذإن 
 . يات في فترات مستقبلية عندما تصبح سارية المفعولالمبررات العمل
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 لخسائرا أومن خالل األرباح  ة بالقيمة العادلةمدرج من موجودات مالية ة()الخسار حربالصافي  3
 

 

 المنتهية في رأشه الثالثة
 يونيو 30

 

 المنتهية في رأشه ستةال
 يونيو 30

 

2021 2020 
 

2021 2020 
 

 يدينار كويت دينار كويتي
 

 دينار كويتي دينار كويتي
   

 
  

      -                 563,534                 -                 459,639 محققة

 (1,528,259) 3,353  (1,681,440) 43,546 غير محققة
 

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

503,185 (1,681,440)  566,887 (1,528,259) 
 

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

 خففةوالم اسيةاألس السهم)خسارة(  ربحية 4
  

ط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة على المتوس الفترة)خسارة( ربح اسية بقسمة سالسهم األ)خسارة( ربحية  حتسابايتم 

ً ناق الفترةخالل  متوسط لعلى ا رةالفت)خسارة( ح برطريقة قسمة عن  خففةلسهم الم يتم احتساب ربحية ا. خزينةأسهم الصا

ند تحويل ها عإصدارلتي سيتم لعدد األسهم العادية ا زائداً المتوسط المرجح الفترة لقائمة خاللالعادية ا د األسهم المرجح لعد

رة( خسا)ربحية ت مخففة قائمة، فإن واأدعدم وجود بار العتا في ا عادية. أخذ إلى أسهم ة المحتملة المخففةكافة األسهم العادي

 تماثلة.لمخففة ماالسهم األساسية و
 

 

 ة فينتهيالم رأشه الثالثة
 يونيو 30

 

 المنتهية في رأشه ستةال
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
      

 (1,711,343) 142,765  (1,759,720) 281,793 )دينار كويتي(ة الفتر)خسارة( ربح 

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

 776,440,000 776,440,000  776,440,000 776,440,000 (سهملقائمة )المتوسط المرجح لعدد األسهم ا

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 فلس (2.20) لسف 0.18  فلس( 2.27) لسف 0.36  فةالسهم األساسية والمخف ()خسارةربحية 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

ومات هذه المعل إصدارافقة على لموخ اوبين تاريالمالية  ت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلوماتء أي معاماللم يتم إجرا

 م. هربحية الس إدراجبما يتطلب إعادة عة لمجممكثفة اة اليلالمالية المرح
 

 جلوالودائع قصيرة االالنقد  5
  

  مما يلي: والنقد المعادلتألف النقد كثف المجمع، يملالتدفقات النقدية المرحلي ا انبيألغراض 
 

   )مدققة(  

 

 و يوني 30
2021   

 مبريسد 31
2020    

 يونيو 30
2020   

 يتكوي دينار يتير كودينا دينار كويتي 
    

  2,225,688         581,750 5,211,872  وفي الصندوق   لدى البنوك نقد  

  17,500,000       15,751,480 5,549,991  * جلقصيرة األئع ودا

  351,493            399,226 351,954 **  ة أجنبي نقد محتفظ به لدى مؤسسات مالية 
 ──────── ──────── ──────── 

  20,077,181       16,732,456 11,113,817 جل صيرة األ دائع ق نقد وو

 (1,250,000)      -                      -                 *أشهر 3من  أكثرصلية أاق حقستاودائع ذات فترات 
 ──────── ──────── ──────── 

 18,827,181 16,732,456 11,113,817 نقد والنقد المعادل ل ا 
 ════════ ════════ ════════ 
 

دة لسعر الفائ ية للمجموعة وتحقق فوائد وفقارت النقدية الفوى المتطلباة بناءا علباينت متجل لفتراألا لودائع قصيرةيداع اتم إي *

 %1: 2020بر ديسم 31)ويا % سن1.325لى إ% 1.00جل فوائد تتراوح بين األ دةمحد عدائق الو. تحقجلاألقصيرة للودائع 

 (. %3.2% إلى 1: 2020 يونيو 30و %1.325لى إ
 

 ة. أجنبيجارية ئدة ومحتفظ بها لدى بنوك تاحسابات جارية ال تحمل ف ةأجنبيية مالات سصدة لدى مؤسألرتمثل ا ** 
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 ق ماليةاستثمارات في أورا       6

 
 يونيو  30

  2021 

 )مدققة(  
 2020ديسمبر    31

 يونيو  30
  2020 

 ينار كويتيد  دينار كويتي يكويت   دينار  
    

أو  األرباحل الخ العادلة من القيمةفة كمدرجة بموجودات مالية مصن

    الخسائر: 

  11,778         66,213 3,998,085 ةنبي جأ صناديق  

  5,403,656    5,973,562 5,488,632 خاصة   م أسه يق  صناد 

 1,759,642     - - أوراق مالية مركبة

 44,199,509 49,736,937 51,939,880 *  تابعة  ات رك ر في ش استثما 

 
──────── ──────── ──────── 

 61,426,597 55,776,712 51,374,585 
 ════════ ════════ ════════ 
 

جميعها. في شركات تابعة مدرجة بالقيمة العادلة ولم يتم تباستثمارات  ظفلي فهي تحتالتا، وباستثمار هي شركة كة األمرشإن ال  *

خسائر وفقا للمعيار الدولي ال او  رباحيتم تصنيف االستثمارات في الشركات التابعة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

بمبلغ  إضافيرأسمال  يمفي شركة تابعة من خالل تقد هادة استثمارل الفترة، قامت المجموعة بزياخال .9قارير المالية تلل

 دينار كويتي(.  شيء: ال 2020 يونيو 30دينار كويتي، و 3,598,628: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,114,000
 

في  اصقيمة ل أحدثالمسعرة( بناءا على غير )تتكون بصورة رئيسية من األسهم اصة الخ سهماألصناديق يتم قياس 

ت الحديثة داجومويمة الن صافي قأ ىلإت اإلدارة ختصين. انتهيري الصناديق المالمقدمة من قبل مدو المدرجة تاالموجود

 تقارب قيمتها العادلة. 
 

تي  لا ةهيكلمال فالة المنشآتوكفي شركات تابعة استثمارات  من خالل  يكلةمهالالمنشآت في تشترك المجموعة بصورة أساسية 

ستثمارات المجموعة رة االمجموعة إلداعامة من قبل  بصفة ةهيكلمالصصة. يتم استخدام المنشآت خمارية متستثص اردم فتق

الدين وأدوات حقوق  أدواتإصدار  من خالل ةهيكلمالالمنشآت هذه مويل وأدوات حقوق الملكية. يتم تالعقارية في الممتلكات 

  الملكية.
 

 . 10إليضاح رقم افي  لمالية من خالل آليات التقييما دوات األعن ديد واإلفصاح يعرض الجدول الهرمي لتح
 

 ةالخزينأسهم  7
   قة(دق)م  

 

 يونيو  30
2021   

 ديسمبر 31
2020    

 يونيو 30
2020   

    

 23,560,000 23,560,000 23,560,000 عدد أسهم الخزينة

 %2.95 %2.945 %2.95 النسبة من رأس المال 

 791,616 864,652 864,652 (كويتيينار القيمة السوقية )د

 1,698,775 1,698,775 1,698,775 كويتي دينار - فةالتكل
 

نة وفقا بأسهم الخزي االحتفاظللتوزيع خالل فترة  متاحةوية لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير مساال تتياطياإن االح

 لتعليمات هيئة أسواق المال.
 

 ةعالق الطراف ذات األ اتإفصاح  8
 

العليا  اإلدارةوموظفي  اإلدارةمجلس  وأعضاءلمدارة، والمساهمين الرئيسيين ا الصناديق طراف ذات عالقة فيتتمثل األ

أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة  طرةً مشتركةً ن عليها سيوالشركات التي يسيطر عليها هؤالء األطراف أو يمارسوللمجموعة 

 .  شركة األمإدارة ال لامالت من قبات تسعير وشروط هذه المععلى سياس
 

أو  بيان األرباحذات عالقة مدرجة ضمن  طرافمع أ امالتأي معهناك تكن  ، لم2021 يونيو 30ة للفترة المنتهية في سببالن

  .(شيء: ال 2020 ونيوي 30) جمعالمرحلي المكثف المالخسائر 
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 مة(ت)ت ةعالق الطراف ذات األ اتإفصاح  8
 

 : 2020 يونيو 30و 2020ديسمبر  31و 2021 يونيو 30 دى أطراف ذات عالقة كما فيل  رصدةي األالتاليوضح الجدول 
 

  )مدققة(   

  
 يونيو  30

2021   
 ديسمبر 31

2020    
 يونيو 30

2020   
 ينار كويتي د دينار كويتي  نار كويتي دي  

     المركز الماليبيان 

 37,638       -       -  موجودات أخرى 

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

 وظفو اإلدارة العليام
تخطيط  ومسؤوليةدارة ممن لديهم سلطة ي اإلالرئيسيين ف اإلدارة واألعضاء مجلسو اإلدارة العليا أعضاء يتضمن موظف

 وفيا يلي مجمل قيمة المعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا:  المجموعة. ة أنشطة راقبوتوجيه وم
 

 

 تهية في المن رأشه ستةلة الثالث
 يونيو 30

 

 تهية في المن رأشه ستةال
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي 
      

 85,093 85,093  42,547 42,547 لاألج قصيرةمزايا رواتب و

 7,092 7,092  3,545 3,545 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 24,180 24,180         12,090        12,090 * دارةاإلمجلس  أعضاءفأة مكا
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
58,182 58,182  116,365 116,365 

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

 

  .اإلدارة مجلس أعضاءن من ة من قبل اثنيدمة مقابل خدمات االستشارات المقدفوعة المبالغ المتمثل المكافأ * 
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 معلومات القطاعات   9
 

ئة ات ضمن بيدم)قطاع أعمال( أو يقدم منتجات أو خ دم منتجات أو خدماتموعة حيث يقإن القطاع هو جزء مميز من المج
 طاعات األخرى.بالق ن تلك الخاصةر ومزايا مختلفة عغرافي( ويتعرض لمخاطجمحددة )قطاع اقتصادية 

وجزر ا وآسي والهند استناداً إلى موقع الموجودات: الكويت جغرافية أربع قطاعات عة فية، تنتظم المجموألغراض اإلدار
 خاصة بها.لت القطاعات ار معلومايقارت عدادإل اسستند المجموعة إلى هذا التوزيع كأسالكايمان. ت

 

طاعات الصادر بها تقارير ت المتعلقة بالقدات والمطلوباوالنتائج والموجو اإليراداتول معلومات حيعرض الجدول التالي 
 للمجموعة:  

 

 جموعالم مانيكالاجزر  آسيا  الهند الكويت 

 

 دينار كويتي ييتدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

      2021 يونيو 30
الربح من موجودات مالية )الخسارة( صافي 

األرباح او خالل   مدرجة بالقيمة العادلة من
 566,887 420,278 183,321 (36,712) -              خسائر ال

 42,524 - 42,524 - -  إدارةاتعاب 

 113,164 - 55,598 - 57,566 إيرادات فوائد  

 (41,144) - (67) - (41,077) ية خسارة تحويل عمالت اجنب
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 681,431 420,278 281,376 (36,712) 16,489 )الخسائر(ت ادااإلير ليإجما
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (348,841) - (20,367) - (328,474) تكاليف موظفين 

 (184,647) (32,418) (43,497) - (108,732) مصروفات عمومية وإدارية 

 (5,178) - - - (5,178) ضرائب 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (538,666) (32,418) (63,864) - (442,384) تالمصروفا اليإجم
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 142,765 387,860 217,512 (36,712) (425,895)  الفترةربح ( سارةخ)
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

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

 1,211,220 5,568 25,622 - 1,180,030 طاع مطلوبات الق
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 جموعالم مانيالكازر ج آسيا  الهند الكويت 
 

 دينار كويتي ويتيدينار ك ر كويتيدينا ار كويتيدين ينار كويتدي
      2020ديسمبر  31

الربح من موجودات مالية )الخسارة( صافي 

او  األرباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (2,375,959) 142,834 1,032,910 (3,551,703)     - الخسائر 

 100,201     - 100,201     -     - واستشارات  إدارةاتعاب 

 449,281     - 89,290     - 359,991 فوائد   إيرادات

 (20,790)     - (462)     - (20,328) صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 2,388,059     -     -     - 2,388,059 خرى  أ إيرادات
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 540,792 142,834 1,221,939 (3,551,703) 2,727,722 سائر()الخيرادات اإل إجمالي
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (825,003)     - (187,004)     - (637,999) تكاليف موظفين 

 (387,605) (61,833) (41,718)     - (284,054) مصروفات عمومية وإدارية 
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,212,608) (61,833) (228,722)     - (922,053) مصروفات ال اليإجم
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (671,816) 81,001 993,217 (3,551,703) 1,805,669  السنة( سارةخ)ربح 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 72,919,608 1,046,147 24,453,687 30,357,957 17,061,817 موجودات القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,345,327 3,496 18,054     - 1,323,777 طاع مطلوبات الق
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(معلومات القطاعات  9
 المجموع يمانجزر الكا آسيا  دالهن الكويت  
 كويتي دينار دينار كويتي ر كويتيادين ينار كويتيد يتيكوار دين 

      2020 يونيو 30
ودات مالية الربح من موج )الخسارة( صافي 

درجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او م

 (1,528,259)  47,784  599,589  (2,175,632)       - ائر الخس

 51,911      - 51,911      -      - واستشارات  إدارةتعاب أ

 277,491      -      -      - 277,491 ات فوائد إيراد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,198,857  47,784   651,500  (2,175,632) 277,491  )الخسائر( اإليرادات  إجمالي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (386,931)    - (88,319)    - (298,612)  تكاليف موظفين 

 (125,555) (31,259) (22,839)    - (71,457)  مصروفات عمومية وإدارية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (512,486) (31,259) (111,158)     - (370,069) المصروفات   إجمالي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,711,343) 16,525 540,342 (2,175,632) (92,578)  الفترةربح خسارة( )
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

  71,802,456  1,023,271   22,268,575   28,232,532   20,278,078  دات القطاع موجو
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,262,319  12,989  42,531  - 1,206,799  مطلوبات القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

   يمة العادلةقياس الق 10
  

ين يالت قد وقعت بكانت التحو إذاكرر، تحدد ما على أساس مت دلةبالقيمة العادات والمطلوبات المدرجة نسبة للموجوالب
  ت الجوهرية لقياس القيمة من المدخال قل مستوىأءا على ناالتصنيف )ب ةدة تقييم عمليا الجدول الهرمي من خالل إعمستويات 

 المالية.  اتموكل فترة للمعل ة ككل( في نهايةدلعاال
 

لعادلة من قبل  اس القيمة االمستخدمة لقي ة المدخالتو نوعيأت التقييم لياآو أييم التقت في عمليات جراء أي تغييراإلم يتم 
 ل الفترة.  المجموعة خال
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 مة()تت العادلة قياس القيمة 10
  

 المالية للمجموعة كما في تاريخ المعلومات المالية:  ألدواتلس القيمة العادلة ياالجدول الهرمي لقالي يعرض الجدول الت
 

 يمة العادلة باستخدام قياس الق  

 2021 يونيو 30

 الجوهرية غير الملحوظة المدخالت  
 (3)المستوى  

 

   نيويو 30

2021   

 يسمبر د   31

2020 

  يونيو 30

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار   

    ة العادلة مقاسة بالقيم ت  ودا موج 

    او الخسائر:   األرباح ة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرج 

 11,778 66,213 3,998,085 ديق أجنبية صنا 

 5,403,656 5,973,562 5,488,632 ديق أسهم خاصة  صنا 

 1,759,642 - - طة مختل   مالية   أوراق 

 44,199,509 49,736,937 51,939,880  بعة ت تا ااستثمار في شرك 
 ─────── ─────── ─────── 
          61,426,597 55,776,712 51,374,585 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 قيمة العادلة: ياس الجدول الهرمي لقمن ال 3 مستوىة المتكررة ضمن القياسات القيمة العادلمطابقة 
 

 
 ناير ي   1في  

2021   

 /   ألرباح اقياس    إعادة 
)الخسائر( المسجلة 

او   األرباح في  
 الخسائر

صافي )المبيعات( 
 المشتريات والتسويات

  نيو يو   30في  

2021   

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     

     لة اد قيمة الع ت مقاسة بال وجودا م 

ل ة بالقيمة العادلة من خال الية مدرج ودات مموج 
     خسائر:ل او ا  األرباح 

 3,998,085 3,774,694 157,178      66,213  أجنبية   صناديق 

 5,488,632 (894,639) 409,709 5,973,562 صناديق أسهم خاصة  

 51,939,880 2,202,943 -                     49,736,937 ة استثمار في شركات تابع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 55,776,712 566,887 5,082,998 61,426,597 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 ناير ي  1كما في  

2020 

)الخسائر(   /   األرباح 
او   األرباح المسجلة في  

 الخسائر

صافي )المبيعات( 
 وياتالمشتريات والتس 

بر ديسم   31كما في  
2020 

 دينار كويتي  تي دينار كوي كويتي   دينار  دينار كويتي  

     

     لة  القيمة العاد اسة ب موجودات مق 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     ر:او الخسائ   األرباح 

 66,213     -  54,435  11,778   أجنبية صناديق  

 5,973,562  (41,559)  642,634  5,372,487  ة  صناديق أسهم خاص 

    -     -  (3,862,914)  3,862,914  طةل مالية مخت   ق أورا 

 49,736,937  5,301,964  789,886  43,645,087  ة استثمار في شركات تابع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
  52,892,266  (2,375,959)  5,260,405  55,776,712 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( ادلةالعلقيمة قياس ا 10
 

 )تتمة(من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة:  3المتكررة ضمن المستوى ة ليمة العادالققياسات مطابقة 
  

 
 ناير ي  1في  

2020   

 /  األرباح قياس    دة إعا 
)الخسائر( المسجلة في 

 ائراو الخس   األرباح 

المبيعات( صافي ) 
 ياتت والتسوالمشتريا

  يونيو   30في  

2020   

 دينار كويتي  ي دينار كويت  ي دينار كويت  ر كويتي دينا  

     

     لة  موجودات مقاسة بالقيمة العاد 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     او الخسائر:  رباح األ 

  11,778     -    -  11,778   أجنبية   صناديق 

  5,403,656  (93,901)   125,070   5,372,487    صناديق أسهم خاصة 

 1,759,642    - (2,103,272)  3,862,914  طةختل ة م مالي   أوراق 

 44,199,509  104,479  449,943  43,645,087  ة استثمار في شركات تابع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  52,892,266   (1,528,259)  10,578   51,374,585  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 يالت بين مستويات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة.  تحو أياء رلم يتم إجة، خالل الفتر
 

 االستحقاق لطبيعة اً نظر تقارب قيمتها الدفترية لمالية األخرىألدوات ال دلة ا أن القيمة العاتقييمه توصلت اإلدارة بناء على
 .اتاألدولهذه  األجل قصير

 

  : ةات الماليالموجود يمقيتل ظةالملحوة غير يالجوهر المدخالتف وص

دث بيانات مالية ات باستخدام أحى طريقة صافي قيمة الموجودخاصة استناداً إل اديق األسهم الوصناألجنبية  الصناديقيتم تقييم 

ً سية وفلموجودات األساقياس ا ميت، حيث ركة المستثمر فيهاة لدى الشمتوفر ل خصم ضعف ا مقابهيلويتم تعد ة العادلةملقي لقا

 . سويقالت

 

 : 2021 يونيو 30في  ظة للتقييم كماالي المدخالت الجوهرية غير الملحوالت رض الجدوليع
 

 

 

الت الجوهرية خالمد تقييمآلية ال
 غير الملحوظة

 ت مة العادلة للمدخالالقيحساسية  النطاق

     

 على بناءال صاأل افي قيمةص تابعة  شركات استثمار في 
ات للموجود قيةة السوالقيم

 األساسية

ضعف ل صمالخمعدل 
 التسويق

يمكن الخصم معدل زيادة )نقص( في % 5 % 31 -% 12
ة )نقص( زيادة في القيميؤدي الى أن 

 دينار كويتي 3,744,102 غالعادلة بمبل
 

ر اعتبفي اال ذونهاخوق سوف يأشاركين في السة ان الممبالغ التي قررت المجموعلل اويق يمثسضعف التللخصم ا معدل إن 
 ت.االستثماراند تسعير ع

 

 ملة محتالمطلوبات لا 11
  

 )ما يعادلدينار كويتي  1,010,000 ، أصدرت المجموعة كفالة تضامنية غير قابلة لإللغاء بمبلغ2021 يونيو 30كما في 

ينار د 1,019,080 :2020 يونيو 30، ويتيدينار كو 1,043,715 :2020برديسم 31) هندية( روبية 250,000,000

   .مادية ينشأ عنها أي مطلوبات متوقع انن الوليس م ،(ييتكو
 

   19-تأثير فيروس كوفيد 12
 

االقتصادية   ألنشطةواعمال ف األتوقإلى  ق الجغرافية حول العالم ما يؤديمختلف المناطعبر  19-حة كوفيدئيستمر انتشار جا

 اتء جرااإلعدد من ول العالم دية حلمالية والنقهيئات اال أطلقتية. وقد لمعاالحول البيئة االقتصادية التيقن  ويثير عوامل عدم

 حة.  جائلل الشديدة السلبية التبعاتلتفادي المكثفة 
 

ر  الية وغيللموجودات الممبالغ المسجلة على القتصادية الحالية ت االبارها التأثير المحتمل للتقلباذت المجموعة في اعتأخ

تستمر . ومع ذلك متوافرةفي ضوء المعلومات الملحوظة ال لإلدارةييم أفضل تقثل لغ المسجلة تملمباا المالية للمجموعة. إن 

بيئة  على الويخضع التأثير تلك التقلبات السوقية. إلى  للموجوداتلدفترية ا لقيمةاتستمر حساسية التقلبات في السوق كما 

 .ةتظمصلة بصفة منثيرات ذات الأا والتكزهتقييم مر عادة إ عة موتواصل المج بناءا عليه،وحكام، لألاالقتصادية المتقلبة 




