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   .م.بش.لقابضة  ا دالخليج المتحشركة 

 . رةتصمخحدة الوالمية حل ائم المالية المر قوال زءاً من هذهج   16إلى  1المرفقة من  حاتضايإلا شكلت
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 للدخل الشامل  الموحدة ية رحلالمائمة الق
 )مراجعة(  2021 ونيوي 30ية في أشهر المنته ستةلالفترة 

 
   الثة أشهر ث ة ال ر لفت 

 يونيو   30المنتهية في  
 أشهر    الستة ة  تر لف  

   يونيو   30المنتهية في  
 2021 2020  2021 2020 
 راجعةم مراجعة   راجعةم غير مراجعة  

 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
      

 ( 41,263)  9,456  ( 7,570)  10,309 للفترة   (رةالخساح )ربالصافي 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      

        األخرى ةشاملال (خسارةالالدخل )

إلى ها يفصنإعادة ت مكنالمن ي مود الت بنال
   :حقةالخسائر في الفترات الال األرباح أو 

   

 ( 4,148)  3,848  2,053 1,572  جنبيةالت أعم ويلحتياطي تح ا

  أخرى ةشاملارة سخ من  شركةلاة صح 
 ( 28,834)  ( 9,526)   ( 22,976)  ( 646)    صافي -ركات الزميلةالشفي 
 اتستثمار لإللة العاد ةالقيم اتتغير
من خالل الدخل   لةاد يمة العقلبا رجةلمدا

 الشامل اآلخر 
 (1,121 )  (6,815 )  996  (10,794 ) 

 ( 5,444)  4,959  4 751 النقدية تا تحوطات التدفق
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 556  (27,734 )  277  (49,220 ) 

      

لى ادة تصنيفها إال يمكن إع  البنود التي
   :ةقح لال ا تفترالفي ا ئر  ا ساألرباح أو الخ 

   

ات ستثمار القيمة العادلة لإلت راتغي
  لخ الد  بالقيمة العادلة من خاللالمدرجة 

 14,511 1,021  18,429 ( 1,346)  ر  خ مل اآل لشا ا
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
اآلخر   امللشاالدخل  (خسارةلا )ع مجمو
 ( 34,709)  1,298  ( 9,305)  ( 790)  ة لفترل
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 ( 75,972)  10,754  ( 16,875)  9,519 الشاملة للفترة   (الخسارةل )الدخمجموع 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
      
      ى لإ  ةلعائدا  ةالشامل (خسارةال)الدخل موع جم

 ( 60,070)  5  ( 13,010)  1,964 مساهمي الشركة األم -

 ( 15,902)  10,749  ( 3,447)  7,555 ة يطرمس غير حقوق -
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 9,519  (16,457 )  10,754  (75,972 ) 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 
 
 



   .م.بش.لقابضة  ا دالخليج المتحشركة 

 . ةرختصالمالموحدة المرحلية المالية  ائمولقا اً من هذهءجز  16 إلى 1ة من فقالمر  يضاحاتاإلل تشك
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   يةلنقدللتدفقات االموحدة ية رحلالمئمة قاال
 )مراجعة(  2021 يونيو 30 في أشهر المنتهية الستةرة لفت

  
 ر أشه الستةة ترلف

   يونيو 30في ية منتهلا
  2021 2020 
 مراجعة مراجعة   

 إيضاح  
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 مريكي دوالر أ

    ةتشغيليلاشطة ناأل

 ( 37,575) 10,765    المستمرةمليات من الع بةقبل الضري (ةسارالخ الربح )صافي 

 444 -   الموقوفةعمليات ال من يبةالضرقبل   ربحلا
  ─────── ─────── 

 ( 37,131) 10,765    ل الضريبةبق (الخسارة)الربح 
    

    : تعديالت للبنود غير النقدية

 3,931 3,475   كهالإست

 (5,221) (18,555)  ي افص –ة كات الزميلشرنتائج الن م ركةشالحصة 

 16,358 (1,031)  صافي  –ة عمتوقية الئتمان الا  ئرخسا ل ا صصخ م (جاع مخصصاستر)

 2,382 429  ات إستثمارمن  اضمحاللرة خسا 
قائمة  من خاللالعادلة  ات مدرجة بالقيمةإستثمارمن )مكسب(  خسارة 

 15,394 (9,963)  ل لدخ ا

 (1,412) -  يلةزم شركة من بيع  سب مك

 (444) -   الموقوفةعمليات ال من يبةالضرقبل   ربحلا

 - -   قاريةات العستثمار ادلة لإلتغير في القيم العلا

 ( 25,197) (21,907)   ائدل الفوخ د

 36,913 31,796    فوائدات المصروف
  ─────── ─────── 

 5,573 (4,991)    ال العاملالم  رأس ت فيلتغيراقبل ا تشغيليلابح رلا  (الخسارة)
    

    ية: التشغيل وباتطلودات والمج موفي ال تغيرات

 4,435 70,775  يوماً  تسعين نمر كث أل يةصلأ  اقحقست واريخ إى بنوك بتات لدإيداع

 103,147 (25,121)   دخلة القائم من خاللة عادلمدرجة بالقيمة ال تاإستثمار

 ( 50,376) (12,839)  ر خ اآلل شامال لالدخ ةمقائخالل من  العادلة ةلقيمدرجة با ات متثمارسإ

 352 (125)  طفأة بالتكلفة المت مدرجة ارإستثما 

 144,226 9,751    ةمدينذمم قروض و

 9,956 26,718   رىأخ ت داموجو

 ( 186,282) 137,235   مالية أخرى سساتومؤ لبنوكمبالغ مستحقة 

 31,062 (92,472)  عمالء ال عودائ

 ( 40,923) (4,649)  أخرى  بات لوطم

 2,494 -  ظ بها لغرض البيعتفمح جودات وم صافي

  
─────── ─────── 

  104,282 23,664 
    

 32,754 19,694    فوائد مستلمة

 ( 35,675) (33,975)   عةمدفوائد وف

 (195) (195)    إلدارةمجلس ا أعضاء أة مكاف

 (250) ( 50)   تتبرعا 

 524 -  منح حكومية  
  ─────── ─────── 

 20,822 89,756  نشطة التشغيلية األ من ةيقدالن تا فقد التافي ص
  ─────── ─────── 

    ة يستثماراألنشطة اإل

 21,354 (3,060)  صافي  –زميلة ات في شركات إستثمار

 (71) (3,059)  صافي  – اتمعدو كاتممتل
  ─────── ─────── 

 21,283 (6,119)  ة يمارتثساإلة طشناأل نم (لمستخدم فيا) صافي التدفقات النقدية
  ─────── ─────── 



   .م.بش.لقابضة  ا دالخليج المتحشركة 

 . مختصرةلة احدولماية مرحل لمالية القوائم الاهذه جزءاً من   16 إلى 1المرفقة من  اتاإليضاح تشكل 
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 (تتمة)للتدفقات النقدية  الموحدة يةالمرحلمة قائ ال
 ة( )مراجع 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةة لفتر 

 

  

 أشهر  لستةا  ةرلفت
  يونيو 30ي هية فالمنت

  2021 2020 

 مراجعة مراجعة   

 إيضاح  

 ف أل
 ي كريدوالر أم

 ألف 
 ي يكأمرر الود

     ةليويالتم األنشطة

 7,026 (1,278)  تم الحصول عليها  ألجل ض قرو من تصالمتح ( تسوية)

 (3,681) (4,152)  1فئة الدائم اإلضافي سداد فائدة على رأس المال 
  ─────── ─────── 

 3,345 (5,430)  ة التمويلياألنشطة  من (في ةخدمتسمال) ةيت النقدالتدفقا صافي 
  ─────── ─────── 

    

 (1,137) 1,077  نبية ج أعمالت ل تعديالت تحوي

 (813) (310)  ة رمسيطغير ق وقح   تغيرات في
  ─────── ─────── 

 43,500 78,974  كمه ي حوما ف قدالنفي صافي التغيرات 
    

 676,237 572,838    رياين 1 ي حكمه فيالنقد وما ف
  ─────── ─────── 

 719,737 651,812 4   يونيو 30  في مه في حك ماالنقد و
  ═══════ ═══════ 
 
 



   م.ب.ش.القابضة   الخليج المتحدشركة 

 . رةختصالموحدة المة ية المرحلياللموائم ا ه القهذن جزءاً م  16إلى  1ن المرفقة م يضاحاتاإلتشكل 
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 كية ملالق في حقو رات ي تغدة للحموالية لحرم لاالقائمة 
 ة( )مراجع 2021 يونيو 30 فية هر المنتهيأش الستة فترةل

  كة األم ر شمساهمي ال إلى العائد    

   عومجم
 حقوق

 ملكية لا

 حقوق 
 غير  

 مسيطرة 

 رأس  
 اإلضافي المال 

 المجموع   1فئة  مئاالد 
   عجز
 اكم متر

طي  حتياا
حويل  ت

العمالت  
   ةبيألجنا

 طي  حتياا
   مةالقي

 العادلة 
   حتياطيا

 ي قانون 

   اطيحتيا
 أسهم  

 خزانة  
 أسهم  
 ة نخزا

 عالوة
 ر إصدا

 هم أس
 رأس  

  لمالا
 لفأ
 الر ود 

 أمريكي 

 فأل
   دوالر

 ي كي أمر

 فلأ
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

 فلأ
 دوالر  

 ي كري أم

 ألف 
 ر الدو

 أمريكي 

 ألف 
 ر  دوال

 كي ي رأم

 ألف
 دوالر  

 يكي أمر

  فأل
   دوالر

 أمريكي 

 فلأ
   دوالر

 أمريكي 

 ألف 
 ر دوال

 ريكي أم

 ألف 
 دوالر 

  أمريكي 

             

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

 للفترة  الربح - - - - - - - 461 461 - 8,995 9,456

 ةللفتر خراآل شامللاربح ال (رةخساال) - - - - - ( 3,531) 3,075 - (456) - 1,754 1,298
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ─────── ────────  

 رة ت فلل الشامل الربح( رةاالخس) مجموع - - - - - ( 3,531) 3,075 461 5 - 10,749 10,754

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

لملكية  حقوق ام ات أسه إستثمار محول من بيع
 لخالد  بالقيمة العادلة من خاللرجة المد 

 اآلخر الشامل 
 1فئة الدائم اإلضافي د فائدة على رأس المال سدا - - - - - - - ( 4,152) ( 4,152) - - ( 4,152)

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

(310) (310) - - - - - - - - - - 

  مسيطرةحقوق غير  في ىر خأتغيرات عات و زي تو
   صافي –

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ──────── ────────  
 2021 يونيو 30ي ف يدالرص 219,547 169,558 ( 320) ( 1,518) 3,285 ( 108,313) ( 73) ( 6,499) 275,667 33,000 134,615 443,282
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════  

             

   2020ر ي اين 1 يف الرصيد  206,487 214,477 (320) ( 1,518) 3,285 ( 76,150) ( 3,093) ( 14,555) 328,613 33,000 142,013 503,626
             
 للفترة  الخسارة - - - - - - - ( 31,180) ( 31,180) - ( 10,083) ( 41,263)

 ى ر خأملة ة شاخسار - - - - - ( 26,712) ( 2,178) - ( 28,890) - ( 5,819) ( 34,709)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ─────── ────────  

 ة للفتر ةلالشام ارةالخسمجموع  - - - - - ( 26,712) ( 2,178) ( 31,180) ( 60,070) - ( 15,902) ( 75,972)

- - - - (6,658 ) - 6,658 - - - - - 

هم حقوق الملكية  أسات ارإستثمبيع  محول من
الشامل  الدخلدلة من خالل ة العاجة بالقيممدرال
 آلخر ا

 ومية كحاعدة ماً منها مسديل محسوخسارة تع - - - - - - - ( 3,630) ( 3,630) - - ( 3,630)

 1فئة اإلضافي ى رأس المال الدائم سداد فائدة عل - - - - - - - ( 1,752) ( 1,752) - - ( 1,752)

(1,929 ) - - (1,929 ) (1,929 ) - - - - - - - 
ى  ة عل دفوعالم ةائد الفن م  يلةت الزملشركا ا حصة
 1فئة الدائم اإلضافي  لالما سرأ

(813) (813) - - - - - - - - - - 
   في حقوق غيريرات أخرى غتو ات عي توز

   افيص  - ةمسيطر
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ──────── ────────  

 2020 يونوي  30 د فييالرص 206,487 214,477 (320) ( 1,518) 3,285 ( 96,204) ( 5,271) ( 59,704) 261,232 33,000 125,298 419,530
═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════  



   م.ب.ش.القابضة   الخليج المتحدشركة 
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 المختصرة  الموحدة لية رحالم ةي لاموائم ال الق لحو إيضاحات
 (ةع)مراج 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 لرئيسية  واألنشطة االتأسيس  1
 

 التأسيس  
االخلشركة    تتأسس تحت   2017  يونيو  28  مة في مملكة البحرين فيمساه   ةكشرك  ركة"[]"الشش.م.ب.  القابضة  حد  تمليج 

بنك برج  هو    للشركةي المسجل  لمكتب الرئيسان اونع  ن. إحرين الب  صةوروهي مدرجة في ب  114160سجل تجـاري رقم  
 . حرينلكة الب، المنامة، مم 5565ب. دبلوماسية، ص. للمنطقة احد، اتالم الخليج

 
  نشطةألا

الر األنشطة  في  موج م"بال  معاً هم  ليإ   ]المشارالتابعة    ها اتوشرك  ةكشرللسية  يئتتمثل  اإلدما خ العة"[  المصرفية  ية  ستثمارت 
تتضمةاريج تلوا ا  ماتخدل ا  ن.  إداستثمارإلالمصرفية  على  وتقدلا  ليوتمو  لاألصو  حفظةم  رةية  االستشارات  شركات  يم 

فيستثمارواإل ولمحاا   ات  واألرعمسال  سهماألفظ  والعة  الخاصة  وا قموال  المالارثماتسإلارات  رأس  أسواق  في  نشطة األو  ت 
وأا  ةيمصرفال الخدمات  شنلدولية  تتضمن  الخزانة.  تم  اريةتج الطة  االوالتسهيال  ضقروال  ديدعلى  األخرى  ئتمانت  ول  بقوية 

 سسات. الشركات والمؤعمالء ن ارية مالج اباتسلح واع الودائ
 
االشروألم  ا  كةشرال األا قلكة  للشركة بضة  ش.م.ككلا  عيرا شم شركة  ي  ه  ساسية  )القابضة(    كة رشوهي  ،  ["كيبكو" ]  .ويت 

  الشركة أسهم    نم  %98تلك كيبكو  . تم(كويتة الرصبو)  ةيلاملوراق الأل  يت كوي سوق الولة الكويت ومدرجة فدتأسست في  
 . 2021يونيو  30كما في  ة مئا لقا
 

 . 2021 أغسطس 12بتاريخ   دارةاإل  مجلس قبل منمختصرة  حدة الالمو ليةحرة الماليالمه القوائم ذهر د إصداعتما تم ا
 

 هامة لا السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 
 ادس اإلعدسأ

قا ألحكا وفقاً  للمجموعة    نويةالس  اليةلما  موائلقاأعدت   التنون  م  ايرجا الشركات  ذات  حرب لة  واألنظمة توجيهات  الوالصلة  يني 
المتعلقوالق بها رارات  بورصة  اءإجرواعد  وقو  ،ة  األسومراإدارة    هاتوجيتو  البحرينات  البحري   المالية  قاقبة   ن لمصرف 
ذلك    ركزيالم في  البما  ا ر صم  نع  صادرةالتعميمات  التنظيمية  حرلبف  اإلجراءات  بشأن  المركزي  استجابةً    ةاهليالتسين 

كوفيد  ئ ا ج ل هذه.  19  –حة  مصا   تتطلب  تعميم  وباألخص  واألنظمة  اللقواعد    OG/226/2020رقم    المركزي  رينح ب رف 
في جميع    2020نيو  يو  21  المؤرخ  اتطبيق  إلعداالمعايير  الدولية  المالية  التقارير  محاسبة لاير  يا معس  مجلن  ع   لصادرةد 

 ء ما يلي: باستثنا لدولي، ا
 
  –  دكوفي  ئحةجاب  رينثأ تالمء  الالمدفوعات المقدمة للعمأجيل  ت   عن  تجةالموجودات المالية النا   إثبات خسائر التعديل على (أ)

ي  لولديار امعب البموج مطلوب  هو    كما   باح أو الخسائراألرمن    لكية بدالً ق المحقو  يضافية فإئد  ا فوأية  فرض  دون    19
على الموجودات   ىرخ أ رة تعديل  مكسب أو خسا   أي  ت ا م إثبتي.  دوات الماليةلق باألالمتع  9قم  ية ر لماال  اريرالتقداد  عإل

 و ؛ 9م ة رقيير المال ارالتقعداد لي إل دوال ريامعلا تا لب طمتل المالية وفقاً 
 
  19  –  فيدها لجائحة كوجابةً إلجراءات دعمجهات التنظيمية استأو ال  /و  مةكوة من الح لمستالم  ة الماليةعدمسا لت ا إثبا  ب( )

 أي خسارةحد    ىلك إلذن  كوسيائر، والخسمن األرباح أو    لكية بدالً ق الممية، في حقووكالتي تفي بمتطلبات المنح الح 
م ح ستعديل  في  اجلة  نتي لملكيقوق  إثعأ  الواردة)أ(  ة  قرللف جة  ة  ويتعين  امبل  تبا اله،  أو  المتبقي  يد  صر لغ  األرباح  في 

 .  20م الدولي رق ر المحاسبةيا معمتطلبات ية أخرى وفقاً لأية مساعدة مال ر. يتم إثباتائ خسال
 

  المالية   ري رإلعداد التقا الدولية    ري يا معال"م  باسوية  نسلاية  لما الائم  قوالداد  عإلاس  كأسالمذكور أعاله    طارى اإلي إليلفيما  يشار  
 . "زيكرالمبحرين  لمصرف ا ل قبالمعدلة من  ا تهبصيغ

 
المختصرة   الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  عرض  وفق للمجموعة  تم  اقدمالمات  للتوجيه  اً بإيجاز  معيار  بموجب  لمحاسبة  ة 

"باالخا   34رقم  الدولي   ب  يةالمال ير  قارتلص  المعاستخداالمرحلية"،  ا ايم  إللدوليير  التقعداة  المعدلة ا د  بصيغتها  المالية  رير 
ع  بج بمو مصرف إطار  إعداد    .يالمركزرين  ح بال   مل  في  المستخدم  اإلطار  إلى  يشار  ا   القوائموبالتالي،  رحلية ملالمالية 

اوحدمال للمجموعة  باسملمختصرة  يلي  فيما  المحا   ة  ا "معيار  المعدل  34رقم  لي  ودلسبة  قبصيغته  من  مصرف  ة  رين البح بل 
 . كزي"لمرا
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   تصرةخمال  ةالموحدة ليلمرحة االي حول القوائم الم حاتضاإي
 )مراجعة( 2021 يونيو 30 كما في

 
 

 ( ةم)تت هامة لا السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 
 ( تتمة ) س اإلعدادسأ
 
المرحليالمالالقوائم    هذهتشتمل    ال اية  المختصرةح ولمة  المج ى  عل  دة  واإلفصاحات  علميع  ية مال   وائمقإلعداد    وبةالمطلومات 

إنه    لىإ  فةضا . باإل2020ديسمبر    31في    كما   مجموعةلل  ية الموحدةمالالوائم  ع القم  نار باالقت  أأن تقر  ة، ويجبيسنوموحدة  
للنتا ؤم  2021  يونيو  30ي  ف   هيةالمنت  رهشأ  الستةرة  ت فضروري أن تكون نتائج  لان  م  يسل ا للسنة  قعهتو  ي يمكنت لائج  شراً 

 .2021ديسمبر  31في   ي ستنتهيتلالية ا الم
 

 -ة لتفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد  تيج . نها قدقييتم ت  ملو،  تصرةالمخ الموحدة  ة المرحلية  ئم الماليهذه القواتم مراجعة  
 ا إعداد ونشر قوائمه  من  سسة محلياً المؤ   لبنوكوا  ةمالعا   المساهمة  ركاتالش  اء جميع(، قام مصرف البحرين المركزي بإعف 19

ج معلومات ستخراام  تى ذلك، بناًء عل. و2020مارس   31المنتهية في أشهر   الثالثةرة لفتالمختصرة  الموحدة المالية المرحلية  
مبر  يسد  31  ية فيلمنتهة انسقة للالمدقالموحدة  ية  المختصرة للمركز المالي من القوائم المالة  دح والمالمقارنة للقائمة المرحلية  

في  يرات  والتغوالتدفقات النقدية والدخل الشامل  للدخل وحدة الممرحلية لا ئم لومات المقارنة للقوامعج في حين تم استخر  2020
  لك، وة على ذ. وعال2020 ونيوي 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  اإليضاحات ذات الصلة من حسابات اإلدارة  ةيكملالق حقو
  الملكية   رات في حقوقوالتغية  دينقوالتدفقات ال  لدخللمرحلية الموحدة لاقوائم  ال في  لمدرجة  ا  نةجعة معلومات المقارارمم  تيلم  
 رجيين. الخا تبا ا سقي الح بل مدقق مناإليضاحات ذات الصلة و
 

   ةمات المحاسبية الها السياس
في    إتباعها تلك التي تم  طابقة لم  هي  ةصر المخت  دةوح ة المحلير مية الالمالم  عة في إعداد هذه القوائة المتبلمحاسبيلسياسات اا  إن

المالية ا دة  يدات الج رمعايير والتفسيال  تطبيق  ستثناءبا ،  2020ديسمبر    31ي  هية ف منتلا  جموعة للسنةدة للموح لمإعداد القوائم 
ر  نه غيكوله إصدارير أو تعديل تم سفأو ت  بتطبيق أي معيارفي وقت مبكر ة المجموعلم تقم . 2021ير نا ي  1 نم راً بااعت فدةالنا

 بعد. زاميلإ
 

 موعة مطبقة من قبل المججديدة معايير وتفسيرات وتعديالت 
 

الفائدة  إصالح   المالية عديالت  المرجعي:سعر  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  التي أدخلت على  ومعيار المحاسبة    9  رقم  الت 
 ( 1حلة المر – ية المرجعر الفائدعس إصالح) 7لمالية رقم ر اير التقاعداد إلدولي ال والمعيار 39قم الدولي ر
التي  تعديالت  ل ا  ،2ة  لح المر  -ي  المرجعفائدة  ر الالح سعصإسبة الدولي  المحا   معاييرمجلس    رش، ن2020طس  غسأ  27بتاريخ  
  ير دولي إلعداد التقارر الايوالمع  39رقم    لدولية اومعيار المحاسب  9ية رقم  داد التقارير المال عإلالمعيار الدولي  على  أدخلت  

م دتق .(يالتالتعد) 16 ية رقم لمال ارير اق تدولي إلعداد الال  يارلمع وا 4م  قرلية  لما ر ا ري اتقلا عداد دولي إل الر معيالاو 7رقم  لمالية  ا
النحو   ىلع   وكنببين ال  فيما   روضالمعفائدة  الر  سعلتغيرات الناتجة عن إصالح  با   الت وسائل عملية مختلفة فيما يتعلقلتعديا

 : أدناه نالمبي
 

ل صالح بشكيقتضيها اإلدية التي  ات النقالتدفق   علىال تغييرات  و إدخأية  اقدتع  تاء تغييرلب إجراطملية تتيلة العوسال -
 السوق. ل الحركة في سعر الفائدة في د ا عوتعامل على أنها تغييرات في سعر الفائدة العائم، بما يمباشر، 

 
بالسما  - الالتغيير  إدخالح  سعر  يقتضيها    يتات  المعرودئا فالإصالح  فيما  ة  البنبض    لتحوط اات  تعيينء  إلجراوك  ين 

 التحوط.  ف عالقةدون وق ووثائق التحوط
 

أداة  ا يتم تعيين  عندم  لصفمنبشكل  من االضطرار إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديده  لمنشآت  مؤقت ل  تقدم إعفاء -
   مخاطرنصر العلتحوط ر كالمخاط خاٍل من بسعر 
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   ختصرةة الملموحدلية امرحل الية ماال ائم حول القو ضاحاتيإ
 )مراجعة( 2021 يونيو 30 يف كما

 
 

 مة( )تت هامة لا السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

 (تتمة) ةعمجمومن قبل ال  ة مطبقةديدج ت يالوتعد ات يرسر وتفمعايي 
 

حاسبة الدولي ر المومعيا   9  مرقي إلعداد التقارير المالية  الدول  يارع ملى الالت التي أدخلت ععديالت  المرجعي:سعر الفائدة  إصالح  
 ( تتمة)  (1حلة المر  – يسعر الفائدة المرجعإصالح  )  7لمالية رقم عداد التقارير اإلدولي ال والمعيار  39قم ر

أي   التعديالت  لهذه  يكن  الما أ ت لم  القوائم  المر ثير على  ال لية  المدوح محلية  ل ة  الوس  المجموعة  مزعت. تجموعةلمختصرة  ائل استخدام 
   ، إذا أصبحت قابلة للتطبيق.مستقبليةلاالفترات  يفالعملية 

 

ئحة كوفيد ة بجالص ار ذات الزات اإليج: المتعلق بامتيا16ية رقم  التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليالت  التعد
- 19 

عديالت الت  –  19  -كوفيد  ائحة  لة بج لصلدولي امتيازات اإليجار ذات ا ا  ةبمحاسلا س معايير  ر مجل، أصد2020مايو    28بتاريخ  
رين من ت للمستأجار. تقدم التعديالت إعفاءاالمتعلق بعقود اإليج   16إلعداد التقارير المالية رقم    لدولييار امعأدخلت على الالتي  

ر الناتجة إليجا زات ايا سبة تعديل عقود اإليجار المتبمحا   تعلقةالم  16رقم  الية  ر المير الدولي إلعداد التقاريهات المعيا ق توج يبتط
يازات اإليجار ذات الصلة ية، يجوز للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتة عملكوسيل.  19-حة كوفيد  مباشرة لجائ  يجةتنك
  أي تغيير في مدفوعات اإليجار ار  يتاالخ   يقوم بهذا  الذي  ستأجرملعقد اإليجار. يحتسب الر هو تعديل  المؤج   نم  19  -يد  جائحة كوفب
عداد طريقة التي يحتسب بها التغيير بموجب المعيار الدولي إلفس البن 19 -جائحة كوفيد ذات الصلة ب جاريإلامتيازات اة عن لناتج ا

على القوائم المالية   هريوج أثير  ديالت أي تن يكون للتعال يتوقع بأ د اإليجار.  تعدياًل لعقغيير  تللم يكن ا  ، إذا16م  التقارير المالية رق
 للمجموعة. المختصرةة حدالموالمرحلية 

 

الما  القوائم  تأثير على  أي  التعديالت  لهذه  يكن  المر لم  ال لية  المدوح محلية  ل ة  تلمختصرة  المجموعةجموعة.  الوس  عتزم  ائل استخدام 
   ، إذا أصبحت قابلة للتطبيق.مستقبليةلاالفترات  يفالعملية 

 

 عدلة صادرة ولكنها غير إلزامية  ومدة يدرات جمعايير وتفسي
 

   يميمفاهطار الإلى ااإلشارة إللق بالمتع – 3م رقة المالي التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المتعلق   3م  رقة  يلتقارير الماولي إلعداد اليار الدلى المعديالت عتع  2020ة الدولي في شهر مايو  صدر مجلس معايير المحاسبأ
المفاهيمي.  –بدمج األعمال   إلى اإلطار  من    اإلشارة  الغرض  استبدال  التعديالت  إن  السابقة منغيصالإلى  اإلشارة  هو    طار اإل  ة 

 شهر الصادر في  يغة الحالية  صلاة إلى  إلشارمع ا  1989سنة  الصادر في  إطار العمل    اسبة الدوليلمح عايير ا لمجلس م  يميالمفاه
 الية اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماستثناًء لمبدأ  ضاف المجلس  أكما  بشكل جوهري.  طلباته  مت  ييرتغن  ود  2018مارس  

أو  ردا إصلتجنب    3  قمر الخ ال  المكاسب  الثاني"    في  محتملةسائر  وااللتزامات  الناتجة  "اليوم  االلتزامات  تدخل  محتملة  العن  التي 
معيار  ضمن   الدوليمحالنطاق  رقم    وأ  37  رقم  اسبة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  المتعلق   21تفسير 

عداد الدولي إلمعيار  ال  مة فيالقائ  تالتوجيها يح  جلس توضالم  قرر،  هنفسقت  وفي الو  .بشكل منفصل  ها بدم تك، إذا تالرسومفرض  ب
القوائم  وعرض  إعداد  إلى إطار  ة  اإلشاربستبدال  االبتأثر  ت  لنتي  ال  ةحتملة غير مؤهلملدات الموجوابشأن    3ية رقم  ر المال التقاري 
 بأثر رجعي.  وتطبيق 2022يناير  1بعد أو دئة في ة المبترلفتنوي في اير السالتقر  دادعإت رامية في فت التعديالت هي إلزا .المالية

 

م  لي رقى معيار المحاسبة الدولع أدخلت  تي  لات  يالتعدلا  -  قبل االستخدام المقصود  المتحصالت:  العقارات واآلالت والمعداتب المتعلق  
16  

ستخدام المقصود، اال  الت قبلالمتحص  –ات  واآلالت والمعدالعقارات    يوللد، أصدر مجلس معايير المحاسبة ا2020في شهر مايو  
منتجة المواد ال بيعن م تالمعدات، أي متحصالالت وواآل ن بنود العقاراتي بند متكلفة أم من  يحظر على المنشآت أن تخصوالذي 

دالً من ارة. وبداإلمقصودة من قبل  للطريقة اابل  عمقادراً على ال  لكي يكونفي أثناء جلب ذلك الموجود إلى الموقع والحالة الالزمة  
 أو الخسائر. رباح  ة األ المواد، في قائماج تلك ليف إنت وتكا  متحصالت بيع هذه المواد،ك، تقوم المنشأة بإثبات ذل
 

 على بنود  ي عرج ر  ويجب تطبيق التعديل بأث 2022يناير  1المبتدئة في أو بعد  السنويإعداد التقرير فترات مي ل إلزا يل هوعدتلإن ا 
 مرة.  أة التعديل ألولق المنشدما تطبضة عنية الفترة األولى المعرولالستخدام في أو بعد بدات المتاحة والمعدا التالعقارات واآل

 

 ئم المالية الموحدة للمجموعة.على القواهذه التعديالت  ري ثتأ  اً لياح تقيم إدارة المجموعة 
 

 تكاليف الوفاء بالعقد   - سائرثقلة بالخالمد عقوالمتعلق بال – 37دولي رقم الة المحاسبالتعديالت التي أدخلت على معيار 
المتعلق بالمخصصات    37  مقر  وليالد  المحاسبةعديالت على معيار  ة الدولي تير المحاسب، أصدر مجلس معاي2020في شهر مايو  

قاً أم مرهقد  ما إذا كان الععند تقييم    ها ينعلى المنشأة تضم  والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة لتحديد التكاليف التي يجب
 خاسراً.  
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   ختصرةة الملموحدلية امرحل الية الماائم حول القو ضاحاتيإ
 )مراجعة( 2021 يونيو 30 يف كما

 
 

 مة( )تت هامة لا السياسات المحاسبيةو دعداس اإلسأ 2
 

 مة()تت معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة صادرة ولكنها غير إلزامية 
 

 ( تمةت) تكاليف الوفاء بالعقد  - المثقلة بالخسائرد عقوبالالمتعلق  – 37دولي رقم الة التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسب
ات كالً من التكاليف خدمسلع أو    قد تقديمالمتعلقة مباشرةً بعلتكاليف  تتضمن ا   ".رةباشملصلة ا"نهج التكلفة ذات ال  تطبق التعديالت

دها ما بعا است بالعقد ويتم  مباشرةً   يةار داإلال تتعلق التكاليف العامة و.  وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرةً بأنشطة العقداإلضافية  
 لعقد.الطرف اآلخر بموجب ا لم يتم تحميلها صراحة على

 
ستطبق المجموعة هذه التعديالت على .  2022يناير    1المبتدئة في أو بعد    يالسنوإعداد التقرير  فترات  ل  ةإلزامي  يه  تياللتعدإن ا

 .التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرةإعداد بجميع التزاماتها في بداية فترة بعد في توتسالعقود التي لم 
 

 إلستبعاد المطلوبات المالية   %10فحص بنسبة  مورس –وات المالية المتعلق باألد 9ر المالية رقم اريتقل اداد عالمعيار الدولي إل
ا تحسيناتها  من  لسنةكجزء  أدخل  2020  –  2018  لسنوية  تم  المالتي  معايير  الها على عملية  التقارير  الدولية إلعداد  مالية، عايير 

لرسوم التي تقوم التعديل ا   ح. يوض 9رقم    يار الدولي إلعداد التقارير الماليةلمعا  ىل  عالً ير المحاسبة الدولي تعدأصدر مجلس معايي 
شروط االلتزام المالي   عدل يختلف بشكل جوهري عن الجديد أو الم  يالمال   مازت ت شروط االلالمنشأة بتضمينها عند تقييم ما إذا كان

مة لتوعة أو المسض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفقترالم  قبل  نمالمدفوعة أو المستلمة مل هذه الرسوم فقط تلك  األصلي. تش
و بعد  تعديلها أو تبادلها في أالية التي يتم  ممات الازت لديل على االالمقترض أو المقرض نيابةً عن اآلخر. تطبق المنشأة التع  من قبل

 .المنشأة التعديل أوالً  السنوية التي تطبق فيها بداية فترة إعداد التقارير  
 

بق  مع السماح بالتطبيق المبكر. ستط  2022يناير    1المبتدئة في أو بعد    يالسنوإعداد التقرير المالي  فترات  مي لل هو إلزالتعديا  إن
سنوي التي تطبق  فترة إعداد التقرير ال  ديلها أو تبادلها في أو بعد بدايةامات المالية التي تم تعااللتزالت على  يالمجموعة هذه التعد

 عديل أوالً. الت  نشأةملفيها ا
 

 ئم المالية الموحدة للمجموعة.القواالتعديالت على   ههذتأثير  حالياً تقيم إدارة المجموعة 
 

   ة الهامةبيحاسالمواالفتراضات ت راقديوالت ادات االجته
الق إعداد  المرح ا وائم  عند  الالملية  لمالية  اال  رة،مختص وحدة  السي  في  رةدا اإل  ا هذتاتخ التي  ية  جوهرالجتهادات  كانت  اسات تطبيق 

ديسمبر    31في    ةنتهيالم  نةلسالسنوية ل  ية الموحدةالمال ائم  قوالى  بقة عللمطاك  فس تلهي ن  تار الرئيسية للتقدير دا مصلا والمحاسبية  
2020 . 
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   ختصرةة الملموحدلية امرحل الية الماائم حول القو ضاحاتيإ
 )مراجعة( 2021 يونيو 30 يف كما

 
 

 التوحيد  أسس 3
 

ة  ولفتر في    بعة كما تا ال   ا اتهركوش  كةرشلل  رةتصمخال  ليةح رم الة  المالي  رة على القوائمتصمخ لاة  لموحدم المالية المرحلية اائقولال  تمتش
إ  .2021  ونيوي  30في  المنتهية  أشهر    ستةلا تواريخ  الشركاتإن  تقارير  ومتطابقوالشركة  التابعة    عداد  المحاسسلاة  بية  ياسات 

عندما    .لةثاممتلا  وفظرلاي  ف  ةبهشا تاث المدح لمعامالت واألبا ق  ل عفيما يت  كةالشرمن قبل  المستخدمة    كة لتلالتابعة مطابقت  ا كللشر
إعتتكون   يتمطابقةمت  ريغركة  لشوابعة  تا الشركات  ال  ريراقتد  داواريخ  الق  ،  للشركاستخدام أحدث  المالية   يلهاوتعد  التابعة  اتوائم 

اأالت  لمعاما   يرلتأث الهامةح أل و  تبي  داث  تقاريرإ  خيروا ن  المعنعداد  وتاريها  إية  الماد  عداخ   يد توحال  أسس  نإ  .للشركة  يلالتقرير 
الما  ههذ  يفم  خدتمسلا المرح القوائم  المح المولية  لية  لدة  مع  يتطا   لمجموعةختصرة  البق  في أسس  عنه  والمفصح  المستخدم  توحيد 

 . 2020 ربديسم 31نتهية في الم ةللسنوعة الموحدة للمجم ةينولسالقوام المالية ا
 

 : للشركةة يئيسالرات التابعة فيما يلي الشرك

  ملكية ال حصة  

  يونيو 30 س التأسيبلد  ة بع التا ةكرالشم أس
2021 

مبر ديس 31
2020 

 سنة 
 سيس التأ

     رة  اشبها مبتفظ محال

 1980 % 100 % 100 البحرين  )مقفلة( حد ش.م.ب.بنك الخليج المت

 1994 % 80 %80 مالطا كنب يمفعة مومج 

 2008 % 100 % 100 الكويت لعقارية اتون اشركة ه

 2007 % 99 %99 ةريسو ستثمار لإل ةريسويج لخ شركة 

     

     متحد ج ال ك الخلينب ل خال  نمها المحتفظ ب 

 1998 % 60 %60 الكويت   ش.م.ك )عامة( ]كامكو[ مارتثسو لإلامك ة كشرك
ت شركة الخليج المتحد للخدما ) أفريقيا  الشم  - ةشرك
 2008 % 84 %84 تونس (شمال أفريقيا  –ية لا الم

 2012 % 100 % 100 ية  طانريلب ا اءرر العذجزال لمحدودة الدولية اية قارالع ةدتح ج المالخلي

 2017 % 100 % 100 البحرين  و.ش.ش. صولأل ل متحدج اللخليشركة ا
     

     و مكبها من خالل كا محتفظ

 2007 % 100 % 100 يتوكلا   ..مذ.مة عقاريال ةحدمتالشركة الضيافة 

 2007 % 51 %51 الكويت لمال ي ألسواق اصندوق الجاز

 2017 % 96 %96 ويتكلا ابضة تحدة القملا  لتضامنشركة ا

 2007 % 99 %99 يتكوال م.م.ذ. ةقاريالع الزاد كةرش

 الطاقةمشاريع لشركه بوكيي االستشارية 
دة  متح ال اتاليولا

 2017 % 48 %48 ية كاألمري

 2017 % 100 % 100   يرسجي   ةالمشاريع المحدود رةداإل ييكوشركه ب

 ي سل إل إية االستشار يشنارنك شركة
ة  دتح لمات ايوالال

 2018 % 75 %75 كية األمري

 2018 % 100 % 100 المتحدة  لكة المم دة محدولا رنجاما  شنارنيك كةشر

 2020 % 100 % 100 جيرسي  لمستثمررستون اتنة سشرك

 1985 % 93 %93  تيوكلا ة  للوساط يلواأل

 2016 % 100 % 100 ةيدالسعو المملكة العربية السعودية العالمية 
)مركز دبي المالي العالمي(   ستثمارلإلكامكو شركة 

 2016 % 100 % 100 دة المتح  لعربيةا رات اإلما  المحدودة
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   صرةالمخت لموحدةلية االمرححول القوائم المالية  ضاحاتيإ
 (عةاج)مر  2021 يونيو 30 يف كما

 
 

 مة()تت التوحيد أسس 3
 

 : للشركةة يس يئالر ات التابعة فيما يلي الشرك
  ملكية ال حصة  

 ويوني 30 س التأسيبلد  ة التابع ةكرالشم أس
2021 

ديسمبر   31
2020 

  سنة
 التأسيس 

     (تتمة) ومكبها من خالل كا فظمحت

 2018 % 100 %100 لمتحدةربية اات العمار اإل كامكو مصر القابضة المحدودة 

 2013 % 100 %91 الكويت  رص المميزة فلجي ليلخلمكو اكاق ودنص

 2019 % 100 %58 اإلمارات العربية المتحدة ي العالمي(بلس )مركز دبي المال انو ميكامك

 2019 % 100 %100 الكويت  ارية قعدة الر المتحاشركة كب

 2004 % 73 %73 ت الكوي صندوق الملكية الخاصة الكويتي 

 2019 % 100 %100 الواليات المتحدة األمريكية  أنك المستثمر  لوسون لين

 2017 % 96 %96 ت الكوي شركة نواصي المتحدة القابضة 

 2014 % 100 %100 الكويت  شركة شمال أفريقيا العقارية 

 2019 % 100 %100 يت كولا  قاريةلعتحدة املخطط اشركة 

 2019 % 100 %100 جيرسي  إنك  ر مشروع بالزا المستثم

 1998 % 77 %77 عمان   يةستثمار لخدمات اإل ق لشرو

     
     نكب محتفظ بها من خالل فيم

 2010 % 87 %87 الهند هند للتخصيم والحلول المالية الخاصة المحدودة  ال

 2014 % 100 %100 تشيلي بي إيه ي( إس فيم القابضة )تشيل

 2009 % 100 %100 ة تحدالملكة المم  دةالمحدو جفورفيتين دنلنة شرك

 2009 % 100 %100 المملكة المتحدة  دودة  المح وليةيتينج الدلندن فورف

 2009 % 100 %100 الواليات المتحدة األمريكية  نج أمريكاز المحدودة يفورفيت دنلن

 2009 % 100 %100 لالبرازي برازيل المحدودة و ددن فورفيتينج نل

 2009 % 100 %100 دا لنهو فاكتورز بي.في. م في

 2009 % 100 %100 طامال .ة المحدودةاريلتجاألعمال ا م لحلوليف

 2010 % 100 %100 مالطا .حدودةلما ريالعقا ستثمار فيم لإل

 2016 % 100 %100 ر صم الشركة المصرية للتخصيم إس.أيه.إي
     

ات  شركة الخليج المتحد للخدم ل من خال اظ بهمحتف
     ايقيفرشمال أ –المالية 

 2010 % 100 %100 تونس    ليةلمات االخدمد لالمتحليج خلا ةشرك
 

   حكمه وما فيقد الن 4
 ةمراجع ةققدم مراجعة  

 

  يونيو 30
2021 

 لف أ
 ريكي دوالر أم

ديسمبر  31
2020 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 يونيو 30
2020 

 ألف 
 ر أمريكي دوال

    
 602,400 465,391 466,467  بودائع لدى بنوك وتحت الطل

 166,502 219,348 227,013 وك دى بنلات إيداع
 ───────── ───────── ───────── 

 693,480 684,739 768,902 

    : يليلمراعاة ما عدلة م
    

 38,987 101,919 31,415 يوماً  نير من تسعثق أصلية ألكقا تح بتواريخ اسألجل ع ودائ

 10,765 10,765 10,765 ات اإللزاميةياطي االحت

 (587) (783) (512) ة علمتوقا  يةمانتئ الائر اخسال
 ───────── ───────── ───────── 

 719,737 572,838 651,812 قد وما في حكمه  الن
 ═════════ ═════════ ═════════ 

https://www.bing.com/images/search?q=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&qpvt=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&FORM=IGRE


   ش.م.ب.  ةبضلقاا تحدلخليج المشركة ا

12 

 لمختصرة  رحلية الموحدة المة االي الم وائمقل حول ا تاحاإيض
 ة(عج)مرا 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 وقعة لمتا ةيتمانئسائر االالخت اصخصي مير فالتغ ليلتح 5
 

 :الفترةقعة خالل تولمة ايئتمانئر االساات الخصصخمالتغير في  تحليل و هيلي  مافي
 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1لة رحلما 

 
 ألف  
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 أمريكي  رالود

 ألف  
 يكي أمرر دوال

 ألف  
 دوالر أمريكي 

     

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

 - 654 ( 283) ( 371) المستويات بين   حويالتلتا  صافي

 (589) 1,070 ( 967) ( 692) صافي   -رة الفتالل خمخصص  (مخصص استرجاع)

 (878) ( 878) - - خالل الفترة طوبة شمبالغ م

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

 132,101 109,883 5,819 16,399 2021 يونيو 30في  كما
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

 :2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةافترة ل خال قعةوتالم ةيئتمانهو تحليل التغير في مخصصات الخسائر االفيما يلي 
 

 موع مجلا 3 لةحمرال 2ة المرحل 1المرحلة  

 مراجعة
 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف  
 كي ر أمري الدو

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

     

 79,633 56,613 7,309 15,711 2020ناير ي 1كما في 

 - 370 ( 515) 145 ت المستويا بين   حويالتلتا  صافي

 16,358 15,335 1,077 ( 54) صافي   -رة الفتالل خمخصص  (مخصص استرجاع)

 ( 1,700) ( 891) - ( 809) خالل الفترة مشطوبة بالغ م

 ( 264) ( 269) ( 5) 10 صرف العمالت األجنبية تعديالت 
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 94,027 71,158 7,866 15,003 2020 يونيو 30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 كات ومعدات تل/ مم  عقاريةات إستثمار 6
 

تأجير غالبية    م يت  حيث  ،ات عقاريةستثمار إ  بندت ومعدات إلى  ممتلكابند  من    ىنأرض ومبر الذي يتألف من  االعقتحويل    تم   ،خالل الفترة
أطراف   التصنيفعإوبتاريخ    .تشغلهاولم تعد المجموعة  أخرى  الممتلكات إلى    بلغت.  مستقلمثمن  من قبل  دلة  االقيمة الع تم تحديد  ،  ادة 

ر  دوال  ألف  35,853بمبلغ وقدره  ألف دوالر أمريكي وقدرت قيمتها العادلة    32,383لقيمة المدرجة للممتلكات بتاريخ إعادة التصنيف  ا
وبالتالييمريكأ البال.  الزيادة  تسجيل  تم  دوال  3,471غة  ،  أألف  في  مرير  الشاملا  قائمةكي  التقييم ك لقد    .اآلخر   لدخل  تقنيات    انت 

الهامة والم  للمالحظة  ير  غ  دخالت  تاريالقابلة  في  للمبنى  العادلة  القيمة  قياس  في  نفسالمستخدمة  هي  التحويل  تطبيقخ  تم  التي  لى  ها عها 
 .2020ديسمبر  31كما في  ستثمارات العقاريةاإل
 

 يلة األجل سندات طو 7
 عة جمرا مدققة عة  مراج 

 

 يونيو 30
2021 
 ألف 
 يكي أمر ردوال

ر ديسمب 31
2020 

 ألف 
 كي ريمأ ر الدو

 يونيو 30
2020 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

بمعدلائدة  ف وتس  %6,00  ثابتة  بتاريخ  سنوياً  ،  2023وليو  ي  26تحق 
 48,418 48,983 49,553 ( ار كويتينليون ديم 14,9)

  %2,75عدل كزي + فائدة بملمر صم بنك الكويت اخعدل فائدة عائمة بم
ً سن ،  2023يو لوي 26يخ ار بتوتستحق ياً(  نوس %7بحد أقصى قدره ) ويا
 81,562 82,514 83,474 كويتي( ون دينار ليم 25,1)

 ───────── ───────── ───────── 

 133,027 131,497 129,980 
 ════════ ════════ ════════ 
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 ختصرة  لمحدة اموال رحلية ية المالالمحول القوائم  إيضاحات
 جعة()مرا 2021 يونيو 30ا في كم
 
 

 المال رأس  8
 مراجعة ققة مد مراجعة   
 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو  30 

 

2021 
   ألف
 ريكي أمالر ود

2020 
   فأل
 ي أمريكالر ود

2020 
   ألف

 كي يدوالر أمر

    ال المصرح به س الم رأ

 505,400 505,400 505,400 الف(باآلهم )عدد األس

 0,50 0,50 0,50 كي(ر أمري)دوال سميةلقيمة اإلا
 ───────── ───────── ───────── 

 252,700 252,700 252,700 ( ألف دوالر أمريكي) ال المصرح بهس الم رأ
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    كامل لمال الصادر والمدفوع بالرأس ا

 412,974 439,094 439,094 ف(باآلالعدد األسهم )

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

 206,487 219,547 219,547 (لف دوالر أمريكيأ ) كامللمال الصادر والمدفوع بالرأس ا
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
  وق اإلصدار"( لمساهميها )"حق  هم من أسهم الحقوقألف س  26,120، انتهت الشركة من إصدار  2020ديسمبر    10بتاريخ  

قدره   بمقابل  د  68,694الحاليين  بنحو كيمريأر  والألف  للشركة  والمدفوع  الصادر  المال  رأس  زاد  ذلك،  على  وبناء   .
 . صدارأسهم حقوق اإلمن  ا جزء الخاص بهالبالكامل  باالكتتابقامت الشركة األم  .كيير أمرألف دوال  13,060

 

 1فئة  ائمالدفي ااإلضال المرأس  9
 

الخل 2016مارس    28في   بنك  أصدر  )شركة  ،  المتحد  إضافيأرة(  تابعيج  دوالر أ  33,000  يمةبق  1ئة  ف  ئماد  سمال  لف 
و مصنف كأسهم حقوق الملكية وه المتحد جي الخلية لبنك نوت الثا اما زت لاال  نم 1ئم فئة إلضافي الدامال ا ن رأس الكويت كي.أمري
  1  ئةف  مئاإلضافي الدا  مال س ال. ال يوجد لدى رأالتصنيف  -األدوات المالية  : المتعلق ب32حاسبة الدولي رقم   لمعيار الموفقاً 
 1  ئم فئةا دلفي اال اإلضالم رأس ا إن .تبي ثا ور بمعدل سناريخ اإلصدامن ت اإلسمية تهقيمة بدد ويحمل فائدستحقاق مح خ إتاري 

خ دفع أي  أو في تاري   2021مارس    28د  مطلق في أو بعلك بمحض تقديره اليج المتحد وذقابل لإلسترداد من قبل بنك الخل 
 زي. ين المركحر الب رف ة مسبقة من مصعلى موافقول ضع للحصيخي ل ا تتاريخ وبال ل الك عد ذفائدة ب

 
د. إذا لم  عثر في السدايع الفوائد وهذا ال يعد حدث للتتوزر عدم  اتخأن يالمطلق    ره ض تقديبمح   كلد وذح لخليج المت يمكن لبنك ا

بنك المتح   يقم  الالخليج  الفوائد على رأس  بدفع  فئة  د  الدائم  الخعل  ثم يجب  منو   ،(من األسباب  ب بي س)أل  1مال  بنك  ليج  ى 
و ثانوية لرأس المال  ع أساوي متل ا نف بالتي تص  رىه األخ سهمأ ب  تعلقي ى أو فيما  عات أخرى علتوزي  جراء أيةإ بقم   ي المتحد أال

 . 1دائم فئة اإلضافي ال
 

 متراكمة   ر غيرشطب خسائ 10
 

شطب الخسائر المتراكمة على    2021مارس    31لمنعقد بتاريخ  ا  لعاديغير ا  ةالعموميالجمعية    في اجتماع المساهمون    قرر
ظ بها  المحتفاألسهم  إصدار  ة  بل عالوقا م  أمريكي الر  دوألف    100,553  تها قيم  غالب وال  2020ديسمبر    31كما في  مستحقة  ال

 الشركة. من قبل 
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 رة  ة المختصلية الموحدلية المرحالمام لقوائ ول اح احاتإيض
 عة()مراج 2021 يونيو 30كما في 

 
 قة  عالال يوطرف ذالمع وأرصدة مالت معا 11

 

 . األطرافتلك  من قبل أي  منثرة متأ أو السيطرة لل ة الخاضعليا والوحدات  الع   ارةدإل ااإلدارة و لسوأعضاء مج يلةملز ت اركاشوال، ركتها األموعة في معامالت مع شمجمدخلت ال
 

 :  صرةمختلا  حدةموال المرحليةلية لقوائم الما في اوالمتضمنة  2021يونيو  30المنتهية في  ر أشه الستة ترةفخالل القة طراف ذات العع األم  عامالتالملتي تخص روفات اصوالم خلالدفيما يلي 
 

 ة راجعم
  2021 يونيو 30في  منتهية ال أشهر الستة لفترة

 المجموع  
 خرى  أ أطراف
   عالقة  ذات

 شركات 
 يلةزم

 مون اهالمس
  ون ي الرئيس

  دوالر أمريكي  ألف مريكي أ دوالر  ألف ر أمريكي دوال فأل كي أمري  ر دوال ألف
     

 صافي    – ستثمار دخل اإل 1,118 - 653 1,771

 في صا  – عموالت الو سوم ر دخل ال 3,277 1,439 645 5,361

 ائد لفوادخل  185 222 2,295 2,702

 ات الفوائد مصروف (748) ( 7,794) ( 3,419) ( 11,961)

 وفات عامة وإداريةصر م - - (642) (642)

 أخرى  - (88) 37 (51)
 

 . خرىاألف ار طبين األ  عليهاق ا فاالت ي تمالت  طاً للشروات العالقة وفقاف ذ ر طتم إجراء جميع المعامالت مع األ
 

 :  صرةمختلا  حدةموال المرحليةلية لقوائم الما في اوالمتضمنة  2020يونيو  30المنتهية في  ر أشه الستة ترةفخالل القة طراف ذات العع األم  عامالتالمي تخص لتروفات اصوالم خلالدفيما يلي 
 

 ةراجعم
  2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر  الستة لفترة

 المجموع  
 أخرى أطراف  

   عالقة ذات 

 ركاتش
 يلةمز 

 ساهمون الم
  يون ئيسر لا

  ر أمريكي دوال  ألف مريكي أ دوالر   فلأ ر أمريكي دوال  فأل مريكي أ والر د  فأل
     

 صافي    –دخل اإلستثمار  - 441 - 441

 فيصا –  سوم وعموالتر  ( 3) 13,678 3,754 17,429

 ار يجل اإلدخ 1,098 ( 430) - 668

 ائد لفودخل ا 242 414 579 1,235

 مصروفات الفوائد  ( 49) ( 11,464) ( 3,209) ( 14,722)

 فات عامة وإداريةومصر  - ( 1) ( 1,160) ( 1,161)

 أخرى  - - 45 45
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 ة المختصرة  حدحلية الموة المرقوائم المالي ل ال حو تاإيضاح
 )مراجعة( 2021 يونيو 30ي ا فكم

 
 

 تتمة( )قة عالالي وطرف ذالمع وأرصدة معامالت  11
 
 لمختصرة: ا الموحدة ةيالمرحللمالية قوائم الاة في نتضمالمو 2021يو نيو 30ما في كمع األطراف ذات العالقة ة رصداألا يلي يمف

 عة مراج
  2021يونيو  30

 ع  جموالم
 خرى  أ فطراأ

  ذات عالقة

 شركات 
 زميلة 

 اهمون المس
  سيون  الرئي

   ألف
 أمريكي  ردوال

 ألف 
 دوالر أمريكي  

   ألف
 ي ريكأم ردوال

   ألف
  أمريكي الر دو

     

 ب تحت الطلوبنوك  لدىع ودائ - 2,667 372 3,039

   لدى البنوك إيداعات - - 24,190 24,190

 ة الدخل مقائخالل لة من العاد  مةيلقرجة با ات مدإستثمار - 1,977 - 1,977

 الشامل اآلخر  لدخلا خالل ة من لعاد ات مدرجة بالقيمة الإستثمار - 3,227 156,498 159,725

 مطفأة فة اللة بالتكج مدرات رثما تسإ 10,018 - - 10,018

   دينةم موذم قروض - 9,558 89,754 99,312

 أخرى  داتموجو 3,335 8,296 3,436 15,067

 رى أخ  ماليةمبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات  - (13,663) (113,424) (127,087)

 العمالء  ودائع (42,246) (2,321) (9,284) (53,851)

 عدفستحقة الموض قر - (461,812) (53,900) (515,712)

 رى  ات أخ مطلوب ( 12) (3,218) (3,811) (7,041)

 1 فئةالدائم اإلضافي  لمالرأس ا - - (10,000) (10,000)

     

 إرتباطات والتزامات محتملة      

 ضمان خطابات  - - 150 150
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 المختصرة  ة دة الموحئم المالية المرحليحول القوا إيضاحات
 جعة(مرا) 2021 يونيو 30ي ا فكم

 
 تتمة( )قة عالال يوطرف ذالع موأرصدة مالت امع 11

 

 لمختصرة: ا  الموحدة ةيالمرحللمالية قوائم ا لاة في  نتضمالمو 2020ديسمبر  31ي كما ف عالقةذات الاألطراف مع يلي األرصدة ا فيم

 مدققة 
  2020بر سمدي 31

 ع  مجموال
 خرى أف  راطأ

   ةعالق ذات 

 شركات
 زميلة

 ون اهمالمس
  سيون رئيال

 ف لأ
 مريكي أ ر الدو

 لف أ
 أمريكي  ر دوال

 ف أل
 ي أمريك دوالر 

 ألف 
  ر أمريكي الدو

     
 ب  الطل تحتوبنوك  ى ودائع لد - 4,562 270 4,832

   لدى البنوكداعات  إي - - 28,370 28,370

 ل ة الدخائمق خالل  لة منالعاد يمةلقبا ة ات مدرجتثمار إس - 2,052 - 2,052

 الشامل اآلخر  الدخلل  خالة من لدعا يمة الجة بالقت مدر اار ثمإست - 4,186 156,696 160,882

 أة طف ات مدرجة بالتكلفة المإستثمار  9,910 - - 9,910

   ينةدوذمم م قروض - 9,533 48,271 57,804

 أخرى   ات دوموج 4,536 25,436 1,965 31,937

 رىأخ  يةمالمؤسسات وحقة لبنوك مبالغ مست - ( 13,097) ( 82,538) ( 95,635)

 ائع العمالء ود ( 41,409) ( 609) ( 6,992) ( 49,010)

 قروض مستحقة الدفع  - ( 461,812) ( 53,900) ( 515,712)
 ات أخرى  مطلوب ( 39) ( 5,168) ( 3,770) ( 8,977)

 1فئة م ائالد اإلضافي   رأس المال - - ( 10,000) ( 10,000)

     
 إرتباطات والتزامات محتملة     

 ن ضمابات  خطا - - 150 150
 

 .  أو أعلى يكيوالر أمر ن د يومل 104لغة با الالمدرجة يمتها  بق عةمجمولمن اامل األخر شلل الدخل ا خال من لعادلةقيمة ارجة بالات المدستثمار اء بعض اإلنتة األم بإقشركدت التعه
 

 . ختصرةلمة االموحد المرحليةالمالية    مئقواحول ال 13اف ذات العالقة راجع اإليضاح رقم مع األطر بالنسبة للمعامالت األخرى 
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021 
 ألف 
 ر أمريكي الدو

 مراجعة
 نيويو 30

 2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 3,371 3,162 مزايا الموظفين  
 ════════ ════════ 
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   ةرتصالمخ وحدةة الم ة المرحليي لالماائم قوال حول  حاتيضاإ
 ة(مراجع) 2021 نيويو 30 كما في

 
 

   لومات قطاعات األعمالمع 12
 

للتوفقرض القطاعات التشغيلية  يتم ع الي  ذرئيس التنفيل لخلية المقدمة  ر الدا ريقااً  عن ، وهو المسئول  قراراتالذي يتخذ 
عة  مجموقوم التي ت الشغيلية لتا ت قطاعا ع الجمي فيائهم. تد أ تقييما وهأنير بشتقرعمل  يتمالتي ت عا للقطا  اردوالمتخصيص 

القطاعات المتعلق ب:  8المالية رقم    تقاريرالد  إلعدا  وليتعريفه في المعيار الد   بشأنها بتعريف القطاع الوارد  قديم تقريربت
 تشغيلية. لا
 

موعة المج   . لدىا اتهوخدم  ا هملياتعة  على طبيع  ءً ا ل بندات أعما وح ى  مجموعة إلم الم تنظي، تاض التقارير اإلداريةألغر
المصرفية   اتية" و"الخدمستثمارة اإلدارة األصول والخدمات المصرفيا "خدمات إر وهمضعين للتقريخا  ئيسينن راعي طق
 ة".  لتجاريا
 

الخدمات المصرفية إدارة األصول و
 ية ستثماراإل

أساساً  مإدب  تختص  الشركا متواألصول    حافظارة   تشارات ساإلو  تويل 
الف  اتتثمارساإلو وأسمحافي  اظ  اهم    العقارات و  ةص والخا   عرةلمسلملكية 

 ة.ات في أسواق رأس المال واألنشطة المصرفية الدولية والخزانستثمارواإل

  
بات ا دائع والحسوالوخرى  األة  يئتمانتقوم أساساً بتوفير القروض والتسهيالت اال التجارية الخدمات المصرفية

 . اتوالمؤسسلشركات الء اعممن ة الجاري
 

اإلتراق لتشغال  جالنتائ   دارة ب  أعمالها بشكح ويلية  القراراتدات  اتخاذ  لغرض  منفصل  تقييم  و  المواردتخصيص    حول   ل 
 المقدرة.بأسعار السوق  ات بشكل عامع القطا  معامالت بينتسجيل ال ميتء. دااأل
 

 القطاع  نتائج
 :2021 يونيو 30في   يةنتهلما أشهر الستةرة  تع لفالقطا  تائجنيلي يما ف
 

 جعة  مرا 

 

ول  صارة األإد
خدمات  وال
صرفية  لما
 ية  ستثمار اإل

 خدمات ال
 مصرفية ال
 رية تجاال

 التعديالت 
   وعلمجما بعادات  االستو

 

 لف أ
 والر أمريكي د

 ألف 
 أمريكي ر دوال

 ف أل
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي كدوالر أمري

     

 76,335 (729) 28,522 48,542 رجيين عمالء الخامن الدخل ال

  -لة زميال شركاتال نتائج من لشركةاصة ح 
 18,555 - 12,065 6,490  صافي

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

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

ر  ئ الخسا قبل   التشغيليالدخل  (خسارةال)
 10,163 729 11,223 (1,789) ئب  والضرا لضمحالالقعة واتومال يةئتماناال

الخسائر   صسترجاع مخصا (خصصم)
 589 - 911 (322) ية المتوقعة ئتماناال

سارة من  خ  اضمحالل مخصصاسترجاع 
 13 - - 13   اتإستثمار

 (1,309) - (1,299) ( 10)   صافي –رائب الض
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

 461    شركة األم ي المساهمإلى  دعائال الربح

 8,995    يطرة سمإلى حقوق غير  عائدلا الربح
    ──────── 

 9,456    رة  للفت الربحي صاف
    ════════ 
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   رةة المختصدالمرحلية الموحائم المالية القوول ح احاتإيض
 ة()مراجع 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 ( مة)تت عمالألات قطاعات امعلوم 12
 
 )تتمة(  ائج القطاعنت

 :2020 يونيو 30تهية في  نالم أشهر الستةلفترة    اعطالق نتائج ا يلييمف
  عةمراج  

 

  إدارة األصول
 خدماتوال

ة المصرفي
 ة  يستثماراإل

 خدمات  ال
 مصرفيةال
 تجارية ال

 التالتعدي
  المجموع ت ااداالستبعو

 

 ف أل
 كي ر أمريدوال

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 كي أمري الردو

 ألف 
 ي ر أمريكدوال

     

 59,014 (851) 25,686 34,179 خارجيين الء مالالعمن  لدخلا

ركات  تائج الشن من الشركةحصة 
 5,221 - 15,579 ( 10,358)   فياص -لة لزميا

 ───────── ───────── ──────── ──────── 
 64,235 (851) 41,265 23,821   الدخل موعمج 
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ 

ية ئتماناالر  سائالخ بل قالتشغيلية  رةالخسا
 ( 18,835) 851 (158) ( 19,528) رائب  ض الو محاللضواالتوقعة الم
 –المتوقعة  يةئتمانر االئخسالا صصمخ 

 ( 16,358) - ( 16,003) (355) ي صاف 
مخصص  (خصصاسترجاع م)

 (2,382) - 118 (2,500)   اتتثمارإسمن خسارة   محاللاض

 (4,132) - (4,200) 68 صافي   –الضرائب 

 444 - - 444  الموقوفةلعمليات ا الربح من
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ( 41,263) 851 ( 20,243) ( 21,871) ترةللف  ارةسلخاصافي 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

شركة لي امساهمإلى  ةائدعال سارةالخ 
 ماأل

   (31,180 ) 

 ( 10,083)    ر مسيطرة وق غي إلى حقالخسارة العائدة 
    ──────── 

 ( 41,263)     لفترةل  خسارةالصافي 
    ════════ 

 لقطاعية ا والمطلوبات ت  اودوجمال
 : 2021 يونيو 30مطلوبات القطاعية في وجودات والميلي ال فيما 
 عة راجم 

 

صول  ألادارة إ
ات  دموالخ

المصرفية  
 ية  ستثمار اإل

 ت خدما
 مصرفية  

 ارية تج

التعديالت  
 موع المج ت  داالستبعااو

 

 ألف 
 مريكي ر أدوال

 لف أ
 ي ريكأمدوالر 

 لف أ
 الر أمريكي دو

 ف أل
 كي ريأم دوالر

     
 713,070 - 530,874 182,196 شركات زميلة  ات فيإستثمار

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

 3,309,135 (225,294) 2,381,104 1,153,325 ات القطاع جودمو
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

 2,865,853 (44,057) 1,623,891 1,286,019 طاع لقمطلوبات ا
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 
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 المختصرة   الموحدةة حليالمرالية م الموائ حول الق إيضاحات
 مراجعة() 2021 يونيو 30ي ا فكم

 
 

 تتمة( ) لومات قطاعات األعمال مع 12
 

 ة()تتم طاعيةت القوالمطلوبا وجوداتلما
 : 2020بر ميس د 31ي عية فاقطوبات الوالمطل لموجوداتايلي فيما 

 مدققة  

 

األصول إدارة 
مات الخدو

المصرفية  
 ية ستثمار اإل

 مات  دخ
 ية فمصر 
 يةتجار 

 تتعديالال
 لمجموعا  االستبعاداتو

 

 ألف
 ي ر أمريكوالد

 ألف
 الر أمريكي دو

 ألف
 أمريكي  دوالر 

 فأل
 أمريكي دوالر 

     
 700,981 - 529,516 171,465   ةزميلي شركات ات فإستثمار 

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

 3,264,901 ( 228,565) 2,358,932 1,134,534 القطاعودات جمو
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 2,827,911 ( 45,491) 1,600,888 1,272,514 القطاع وبات طلم
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

 ميزانية  غير مدرجة بالأخرى بنود و زاماتوإلت اتإرتباط 13
 

 ت تباطاإر
المطارتبااإل  لتمتش  بالتسهيالتت  إيئتماناال  تعلقة  على  بتر ة  تس قدتباطات  مستنوإعتم  يةنتماائهيالت  يم  معززةادات   دية 

 .جموعةالم الءعم تالبية إحتياجوخطابات قبول لت وضمانات
 

اإل ذلكب)ت  الضماناو   يةالمستنددات  عتماإن  في  المس   ما  الاإلعتمادات  بمجملا  زمتل  قبولال   اتوخطابززة(  معتندية  دفع  الوعة 
ً زاماته وبإلت اءل في الوفيشل العمفة في حال يابة عن العمـالءن  لعقد.شروط ا لفقا
 

  ية:ستثمار ية واإل ئتماناال التيهتعلقة بالتس اطات التالية المة اإلرتبى المجموعلد
  عةاجمر ققة مد

 رديسمب 31
2020 

 يونيو  30
2021  

 فلأ
 ي مريكأ دوالر 

 ألف 
  يكيأمر ردوال

 :يةائتمان  سهيالتتبتعلقة مت باطاتر إ  

 بة  انية غير مسحوسهيالت ائتمت 55,311 73,013

 ةمستندي إعتمادات 34,977 27,750

 ات ضمانخطاب 14,740 14,988
──────── ────────  

115,751 105,028  
   

 * ات ر ستثماإرتباطات متعلقة باإل 23,902 15,605
──────── ────────  

131,356 128,930  
════════ ════════  

 

  ت طاتباق الهياكل. هذه اإلر لصندوق من صنادي  لبطالت  ال تحلمرأس ات  اطاات إرتبستثمار متعلقة باإللا  تطاباتثل اإلر تم ت  *
 نوات.  س   5إلى  1ون عادةً من تي تكالصندوق وال إستثمار مكن استدعائها خالل فترة ي

 

 (المقاصةغير مدرجة بالميزانية ) نود ب
القبض تس  المجموعة مبالغ مستحقة  العالقة ومباألطراف ذا  نئدة مفا  تحق عليهالدى  ا  الغت  لدفع من األطراف ذات مستحقة 

وقدره  العالقة   د  330,5بمبلغ  )والمليون  أمريكي  ت  325:  2020ر  أمريكي(.  المستحقة مليون دوالر  المبالغ  هذه  مقاصة  م 
واال هذقبض  في  الماه  لدفع  المختصرةلية  القوائم  معايير   المرحلية  استيفاء  تم  ال  حيث  األدوات  تلية.  مامقاصة  دخل  س تم  جيل 

الفوائد على  ئد  الفوا تلومصروفات  العالقة  ذات  األطراف  البالغة  أرصدة  أمريكي    1,467ك  ألف دوالر    748وألف دوالر 
ألف دوالر    49كي ووالر أمريألف د  80:  2020  يونيو  30)  2021  يونيوأشهر المنتهية في    الستةالتوالي لفترة    أمريكي على

 .المختصرة ة الموحدةحليالمالية المر  مائذه القوه ي على التوالي( فيأمريك
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 ة  صرتخة المحدة المرحلية الموالقوائم المالي  لوح إيضاحات
 ة(جعامر ) 2021 يونيو 30في ا كم

 
 

 ات المالية لمشتقا 14
 

 لمشتقة.المالية ا األدوات على ضمن تت لمعامالت التيختلفة من انواع مفي أ الها االعتياديةضمن أعموعة مجمالتدخل 
 

  ةموع القيممج
 ارية  عتباال

القيمة العادلة  
 السالبة  

يمة العادلة  الق
  وجبة  الم

 ألف 
 ريكي ر أمالدو

 لف أ
 أمريكي دوالر 

 لف أ
 ( مراجعة )  2021 يونيو 30 يكي مر أدوالر 

    
 رة المتاجغرض ل بهامشتقات محتفظ    

 آجلة  بيصرف أجنعقود  736 (537) 188,948
════════ ════════ ════════  

   

 ات ستثمارصافي اإل ة لغرض تحوطمدخمست ات تقمش
 العمليات األجنبية ي ف 

 ة لآج  أجنبيف قود صرع 286 (2,500) 734,389
════════ ════════ ════════  

 ية قدلنا ت لتدفقااخدمة لغرض تحوطات مست مشتقات    

 الفائدة سعر  مقايضات - (1,630) 375,000
════════ ════════ ════════  

 
 موع القيمةمج 

 االعتبارية  
لعادلة  القيمة ا

 سالبة  لا
مة العادلة  لقيا

  الموجبة 
 ألف 

 ر أمريكي والد
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 
 ( ققةمد) 2020ديسمبر  31 ر أمريكي دوال

    
 ة المتاجرغرض ل بها ات محتفظتقمش   

 ة لآج  بيصرف أجند عقو 1,030 (2,714) 282,314
════════ ════════ ════════  

   

 ت استثمارإلاصافي  وطمة لغرض تحدخمست مشتقات 
 العمليات األجنبية ي ف 

 ة آجل قود صرف أجنبيع 3,333 (417) 659,866
════════ ════════ ════════  

 لنقدية ا ت لتدفقااتحوطات ض  مة لغرمستخد قات شتم   

 دة الفائسعر ايضات مق - (6,930) 375,000
════════ ════════ ════════  

 

اإلقتر المجموعة  وعقتستخدم  العمالواضات  األ اآلت  د صرف  بالعمالت  المعروضة  تعرضات  بيجنجلة  بعض  إلدارة  ة 
ة أو القيمة العادلة أو صافي  ت التدفقات النقديض تحوطا تلك لغر   لةج ت اآلمالالعف  صر  يتم تصنيف عقود  معامالتها. لم

عقود   ة.نبيألج ت العمالت اات معامالفي فترات متطابقة مع تعرض  وتم إبرامها   جنبيةالعمليات األ طات  في تحو  ستثمارإلا
قبلي، ريخ مستد في تادمح ر  وبسع  دةمحدة  عمللشراء أو لبيع    تعاقدية إما   اتفاقياتهي عبارة عن  ة  آلجلالصرف األجنبي ا

تعاقدية تتم بين   تاتفاقيا ة عن  هي عبارالمقايضات  عقود    إن  سوق الفوري.عقود معدة للتعامل بها في الن  عبارة عوهي  
ة يتبادل  ة محددة. وفي عقود مقايضات أسعار الفائدريبا ة اعت ية على أساس قيملعملة األجنبق اائدة أو فروف لتبادل    طرفين

 . واحدةالمحددة لعملة  االعتباريةمة على أساس القيمة فائدة ثابتة وعائ أسعار توعات ذافمدف األطرا دةً عا 
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 صرة  تالية المرحلية الموحدة المخالقوائم الم ولح إيضاحات
 مراجعة() 2021 يونيو 30في  اكم

 
 ية ال ألدوات الما 15

 : موعةمجلل الية الم  تا بولودات والمط موجبي لللمحاسل أدناه التصنيف اخص الجدويل
 

 2021 يونيو 30

 ة مبالقي  مصنفة
   خالل منالعادلة 

  أوباح األر
 ر الخسائ 
 ألف 

 كي دوالر أمري 

 القيمة ب  ةفمصن 
من  لعادلة ا

  الدخل خالل
 خر اآلالشامل 

 ف أل
 يكي دوالر أمر

 مدرجة  
 التكلفة  ب 

 المطفأة 
 ف أل

 ر أمريكي دوال

 جموع الم
 ألف 
 يكي ر أمردوال

     
 466,467 466,467 - - ب  طلتحت الووك  نبدى ودائع ل 

 227,013 227,013 - - ى البنوك لد  إيداعات
 579,632 - - 579,632 الدخل  مةئقا خاللمن  العادلة ة بالقيمةات مدرجإستثمار 

مل  اشالدخل ال  لمن خاليمة العادلة القات مدرجة بر إستثما
 361,981 - 361,981 - آلخر ا

 9,964 9,964 - - لمطفأة  ا  لفةدرجة بالتكت ماإستثمار 

 584,995 584,995 - - دينة  ذمم مقروض و

 89,105 89,105 - - رىأخ موجودات 
 ─────── ─────── ──────── ─────── 

 2,319,157 1,377,544 361,981 579,632 ةلمالي ا لموجودات موع امج
 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
     

 784,998 784,998 - - رىأخ  يةالسات م مؤسو لبنوك قة غ مستحمبال

 1,022,801 1,022,801 - - لعمالء ودائع ا 

 817,340 817,340 - - ع  قروض مستحقة الدف

 133,027 133,027 - - طويلة األجل  سندات

 107,687 104,042 1,630 2,015 طلوبات أخرىم

 ─────── ─────── ──────── ─────── 
 2,865,853 2,862,208 1,630 2,015 ة ي اللم بات اطلومجموع الم

 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 

 2020ر بديسم 31

 ة  قيملاب مصنفة
   ن خاللم العادلة

باح أو  األر 
 ر الخسائ

 ألف 
 كي دوالر أمري

 يمة  القب نفةصم
من  ادلة الع

  خالل
الشامل   خلالد
 خر آلا

 ألف 
 أمريكي  ر دوال

 رجة مد
 لفة  تكالب

 المطفأة 
 لف أ

 ريكي أمدوالر 

 وع جمالم
 ف أل

 يكي ر أمر دوال
     

 465,391 465,391 - - الطلب  نوك وتحت ب ئع لدىودا
 219,348 219,348 - - لدى البنوك   تاإيداع 

 544,548 - - 544,548 ة الدخل ائمق  اللخمن  دلةا الع ات مدرجة بالقيمةإستثمار 

لشامل  الدخل ا   ن خاللم العادلة جة بالقيمةدر مات ستثمار إ
 347,294 - 347,294 -  خر اآل

 9,839 9,839 - - ة المطفأة  التكلفات مدرجة بإستثمار 
 593,715 593,715 - -   م مدينةوض وذم ر ق

 112,364 112,364 - - أخرى موجودات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,292,499 1,400,657 347,294 544,548 الية ملت ا وجودا جموع المم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
     

 647,763 647,763 - - خرىات مالية ألبنوك ومؤسسستحقة مبالغ م

 1,115,273 1,115,273 - - ودائع العمالء 

 818,618 818,618 - -   ة الدفع قروض مستحق
 131,497 131,497 - - ألجل ا  سندات طويلة

 114,760 109,062 4,014 1,684 ت أخرىمطلوبا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,827,911 2,822,213 4,014 1,684 المالية   مطلوباتمجموع ال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ختصرة  مال وحدة ة الم حليم المالية المرائ حول القو يضاحاتإ
 اجعة(ر )م 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 قياس القيمة العادلة 16
 

 عادلة الهرمي للقيمة ال ل ستسلال
  سوق فيال مشاركين يب ةمعاملة منظمفي لتحويل مطلوب  عهيتم دف الذي  أوموجود  ع لبيالمه  سيتم استالذي هي السعر ة لعادال مةلقيا
 القياس. اريخ ت
 

ية ق المالرا بالنسبة لألو. رتفتو في األسواق النشطة، إذارة سوق المسعلار عاأس سعرة منالمة ليوراق المالألادلة لعا  قيملاشتقاق ا  يتم
دون  لسوق عامالت اخدام أحدث متل تلك التقنيات إساسبة. وقد تشمنلمات التقييم ا نيتخدام تقادلة بإس، يتم تقدير القيمة العرةعلمسر اغي

ية المخصومة  قدلنا ات  رة جوهرية أو تحليل التدفقة لها بصوهبشام  خرىألداة أالية  لحالعادلة امة  القي  لىإ  جوعر يلية؛ بالشروط تفض
 .رىخاأليم  قيتالنماذج   أو

 

ال غير لعادلة لألموقيم االتعتمد ت المسعرة. اإلى أسعار العطاء لنشطة بالرجوعاق  جة في األسوادر موال المادلة لأليتم تحديد القيم الع
قى صافعلة  سعر مال الموجوي  التدايم  تحت  تم  مدير    ن م  هاديدي  األسعار  قبل  بإستخدام  للمة  رجدالم الصندوق  السوق  ودات  وجفي 
إيةمعنال أخرى  وفتذا  ،  أساليب  أي  أو  مرت،  أحدث  مقبولة  قسعثل  من  مدفوع  أو  بلر  آخر  ل  مستثمر  السوقية  قابلة  شالقيمة  ركة 
   لمقارنة.ل
 

 : مييتقلة ا بتقني ت ومطلوبات المجموعةلموجوداة  لدعا المة  عن القيفصاح إللتحديد واي ل التالي رماله ة التسلسلتخدم المجموعتس
 

 اثلة؛ ملمالمطلوبات ا  أوموجودات لنشطة للالمعدلة( في األسواق ا  ير غة )علنلمر ا األسعا  :1المستوى 

ة  ور بص  جلة إما المس  لةيمة العاد القعلى    ريوهالج  ت التأثير مدخالتها ذا   جميع  ن مالحظة ى والتي يمكر التقنيات األخ:  2  المستوى 
 ؛ و ير مباشرةاشرة أو غبم

ات يمكن  م لوتستند على مع  والتي ال  المسجلة  هري على القيمة العادلةجولر ا أثيلتت اخالت ذا مدالتي تستخدم  ت  يانلتقا :  3المستوى  
 تها في السوق.  مالحظ

 

مة العادلة  لقيهرمي ل لا ل  لسمستوى التسحسب    يمة العادلة القجلة بمسالوعة  جموجودات ومطلوبات الملتالي تحليل ماوضح الجدول  ي
 : 2021 يونيو 30في كما 

 وع مجملا 3ى توالمس 2توى مسال 1 المستوى 

 
   ألف
 كي الر أمري دو

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 يكي رأمدوالر 

 ألف  
 ر أمريكي دوال

     يمة العادلة قت مقاسة بال موجودا

     دخل ال قائمةخالل ن ة ملعادلا  ةلقيما ب ات مدرجةإستثمار 

 478,643 478,643 - - ج ينفورفيت ت داوجوم

 6,848 - - 6,848 ة عر لمسا  -الملكية   أسهم حقوق

 2,056 2,056 - - سعرة لماير غ -ة يأسهم حقوق الملك

 12,885 - - 12,885 ةمسعر  - ات دينسند
  –  ماعيلجا  ستثمار عية لنظام اإلفر ال  حفظةمي الف ستثمار إلا

 20,549 20,496 53 - ة درجم ر غي

 58,651 10,402 42,636 5,613 مدارة ظ محاف

     اآلخر الشامل   خلالدخالل  ة من لعادلا  لقيمةبا  مدرجةات مار تثإس

 5,488 - - 5,488  سعرةالم -م حقوق الملكية سهأ

 188,940 188,940 - - مسعرة غير  - ملكيةالحقوق  هم أس

 167,466 - - 167,466 ةر عمس - دات دينسن

 87 87 - - دارة افظ ممح

 152,247 152,247 - - رية  ت عقااإستثمار 
 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 198,300 42,689 852,871 1.093,860 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

     ة العادليمة رجة بالقمطلوبات مد

       المشتقات المالية

 ( 1,630) - ( 1,630) - ئدة  الفار  اأسع يضات مقا

 ( 2,015) - ( 2,015) - آجلة  أجنبيف قود صر ع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 - (3,645 ) - (3,645 ) 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 ختصرة  المحدة لموة االية المرحليلمالقوائم ا حول تضاحاإي
 (ةجعرا)م 2021 يونيو 30ي فكما 

 
 

 

 ( مةتت ) لةس القيمة العادقيا 16
 

 (ةتمت ) العادلةة للقيم هرميال سل التسل
 
الجدول  ي تح الوضح  موج تالي  وليل  المسج مطلوبودات  المجموعة  مستولة  ات  حسب  العادلة  الهرمي ل  سالتسلى  بالقيمة 

 : 2020ديسمبر  31 مة العادلة كما فيللقي

 

لمستوى ا
1 

 ىالمستو
2 

 ىالمستو
 عمجمولا 3

 

 ف  لأ
ر دوال

 أمريكي 

 لف  أ
 ردوال
 ي يكأمر

 ألف  
ر دوال

 ي أمريك

 ألف  
والر د

 ي أمريك

     لةعاديمة الالقمقاسة ب جوداتمو

     الدخل  قائمةخالل ادلة من عقيمة الت مدرجة بالاثمارإست

 452,327 452,327 - - ج فورفيتينات دوموج 

 7,916 - - 7,916  المسعرة -ملكية قوق الأسهم ح 

 2,140 2,087 53 - سعرةالمغير  -لكية المق وقهم ح أس

 12,436 - - 12,436 ةرعس م - دينات سند

 –ي الجماع  ستثمارنظام اإلل فرعيةفي المحفظة ال ستثماراإل
 20,332 20,332 - - رجة مد غير

 49,397 13,798 34,286 1,313 ة محافظ مدار

     خر اآل  الشامل لدخلا خالل عادلة من ة المقيبالة ت مدرج اارإستثم

 5,034 - - 5,034  مسعرةلا - يةقوق الملكح أسهم 

 188,899 188,899 - - مسعرةر غي - يةملكالق حقوهم أس

 153,328 - - 153,328 رةمسع - دينندات س

 33 33 - - دارة م محافظ

     يةالمال المشتقات 

 1,232 - 1,232 - جلة آ أجنبيف صر  قودع

 115,940 115,940 - - ية  رات عقا إستثمار
 ──────── ──────── ──────── ────────── 

 180,027 35,571 793,416 1,009,014 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═════════ 

     ة يمة العادلت مدرجة بالقبا مطلو

      ات الماليةالمشتق

 (6,930) - (6,930) - لفائدة مقايضات أسعار ا 
 ──────── ──────── ──────── ────────── 

 - (6,930) - (6,930) 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═════════ 
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 المختصرة  لموحدة اة القوائم المالية المرحلي حول احاتضإي
 جعة()مرا 2021 يونيو 30ي كما ف

 
 

 ( تتمة) دلةة العاالقيم اسقي 16
 

 3والمستوى  2 المستوىو 1ستوى ين المالت ب تحوي
  ن يالت بي ك تحوهنا   تكنلم    2020ديسمبر    31نتهية في  لمسنة اللو  2021  يونيو  30  فترة الستة أشهر المنتهية في خالل  

  سنة العادلة )لقياس القيمة ال  3ت من وإلى المستوى  العادلة ولم يتم إجراء تحوييمة الالقلقياسات    2والمستوى    1المستوى  
ضح الجدول يو  . (اتعدالمحولة إلى الممتلكات والم  ةالعقاريية  تثمارساإل  ءستثنا با   ،: بالمثل2020يسمبر  د  31في  ة  هيتنمال
ة  والتي تم تسجيلها بالقيم 3ستوى للمجودات المالية والمولألدوات المالية تاحي والختامي  تيد االفالرص بالغلم ي تسويةتالال

   :2021يونيو  30المنتهية في هر للستة أش العادلة

 

   1كما في 
 2021يناير 

في  صا
يات  ر شتلما

مبيعات  وال
والتحويل  

 ويات تسوال

 /مكسب 
 ( ةارخس)

 في مسجلة 
قائمة  ال

المرحلية  
المختصرة  

 دخل  لل

 مكسب
في   مثبت 

الدخل الشامل  
 اآلخر

  30ي ف اكم
 2021 يونيو

 
   ألف
 كي مريأ دوالر

 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف  
 أمريكي  دوالر

 ألف  
 ر أمريكي دوال

   ألف
 يكي دوالر أمر 

ات مدرجة بالقيمة  إستثمار
      ل  دخ لقائمة االعادلة من خالل  

      

 478,643 - (2,357) 28,673 452,327 فورفيتينج  داتموجو
 أسهم حقوق الملكية 

 2,056 - 52 (83) 2,087 عرة سملار غي -

 20,496 - (734) 898 20,332 غير مدرج  - ستثماراإل نظام

 10,402 - 339 (3,735) 13,798 حافظ مدارة  م
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 488,544 25,753 (2,700) - 511,597 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

يمة  لقرجة با مد اتإستثمار
خل  الدخالل  من ة العادل

      امل اآلخر الش
 ة حقوق الملكي أسهم
 188,940 2,749 - (2,708) 188,899 رة مسعلاغير  -

 87 - - 54 33 مدارة   ظمحاف
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 188,932 (2,654) - 2,749 189,027 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 152,247 3,471 453 32,383 115,940 ( 6إيضاح ) ات عقاريةارإستثم
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 لمختصرة  الموحدة ة االمالية المرحليالقوائم  حول ضاحاتإي
 جعة()مرا 2021 ونييو 30ي كما ف

 
 

 ( تتمة) لةة العادالقيم ساقي 16
 

والتي تم    3توى  مسللالمالية  دات  ولموج وا   ات الماليةدوالرصيد االفتتاحي والختامي لأللغ  لمباتسوية  ي  الجدول التيوضح ال 
   :2020يسمبر د 31ة في  للسنة المنتهي ة العادلةجيلها بالقيمتس
 

 

  1ا في كم
 2020يناير  

صافي 
ت  يا رشتالم

والمبيعات 
  تحويلوال

 اتوالتسوي

مكسب  
 (خسارة)

في  جلةمس
 قائمة الدخل  

   ارةخس
  يفثبتة م

خل  مة الدقائ
 ر آلخ ل امالشا 

  31 كما في
 2020ر سمبدي

 

 ألف  
 والرد

 ي كأمري

   ألف
 ردوال

 كي ريأم

 ألف  
 ر دوال

 أمريكي 

 ألف  
 دوالر

 أمريكي 

 ألف  
 رالدو

 أمريكي 

 القيمة العادلةب  ات مدرجةستثمارإ
        ائمة الدخلقن خالل م

 452,327 - 11,387 ( 19,299) 460,239 فورفيتينج موجودات 

 2,087 - (763) (1,272) 4,122 مسعرةال غير - ملكيةهم حقوق الأس

 20,332 - 1,043 ( 106,000) 125,289 ج غير مدر - ستثمارإلنظام ا

 13,798 - (5,287) 4,731 14,354 رة  مدا محافظ
 - - (39) (786) 825 رةمسعغير  – دينسندات 

 ───── ─────── ────── ────── ────── 
 604,829 (122,626 ) 6,341 - 488,544 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 يمة العادلةات مدرجة بالقرثما ستإ
        مل اآلخرالشا الدخل خالل من 

 188,899 (9,416) - 64,000 134,315 مسعرةالغير  -لكية أسهم حقوق الم

 33 (973) - - 1,006   مدارة فظمحا 
 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 135,321 64,000 - (10,389 ) 188,932 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 115,940 - (3,997) - 119,937 ات عقارية إستثمار
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ضافية اإلمالية المعلومات ال
 2021 يونيو 30في كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من  زءا  المرفقة ج الجداولال تشكل )
( المراجعة رةالمختص ةلموحداة المرحليلية المام ائقوال



   .م.ب.شة  القابض متحدركة الخليج ال ش

 27

 المختصرة  حدة لموا المرحلية ية حول القوائم المالية  لومات اإلضافالمع
   2021 يونيو 30كما في 

 
 

   19 -جائحة كوفيد ر تأثي
 

قعة المتورات الحالية وأثيتستمر الت(. ومن المتوقع أن  19  -)كوفيد ، كان هناك تفشي لفيروس كورونا 2020سنة  خالل  
، المجموعةمليات  لى عن تستمر هذه التطورات في التأثير ع وفي حي  .تطورالعالمي في الصاد  جائحة على االقتلتفشي ال 

التطورات   ومدة  حجم  أن  المالي  األإال  المركز  على  أكبر  بشكل  تؤثر  وقد  المرحلة  هذه  في  مؤكدة  غير  تزال  ال  خرى 
قب المجموعة  الحالي. ترا   يد مداها في الوقتلتي ال يمكن تحدالمستقبل، وا ة في  النقدي  ا فقاتهوتدالمالي    ا وأدائه  للمجموعة

وإدارتها للحد من تأثيرها على عمليات    طرختلف الممارسات المتعلقة بالتقليل من المخا ت بمقام  حيثالوضع عن كثب،  
 المجموعة ومركزها المالي وأدائها المالي والحد منها. 

 
مجلسي المجموعة  إد  راقب  جا وإدارارة  تأثير  كوفيد  تها  المجم  19  –ئحة  إيرادات  وتأثيرها على  تقييم    وعة  على 

االض ومخصصات  الطوارئ  محالالموجودات  خطط  تفعيل  تم  ذلك.  إلى  وما  الوضالتي  ل  ذلك  عتها  في  بما  مجموعة 
 .استمرارية تصريف األعمال وإدارة السيولة وما إلى ذلك

 
 المرحلية الموحدة المختصرة  لية لماالقوائم ا التأثير على

هية منتال  أشهر  الستةلفترة  على مختلف فئات الموجودات    19  –ة كوفيد  أحدثته جائح   ير الذيتالي التأثالجدول  يلخص ال 
 :2021 يونيو 30في 

الموحدة   ةالمرحلي  القوائمصافي التأثير على  
 للمجموعة 

 الدخل  قائمة  
 المركز  قائمة 
 المالي 

الدخل  قائمة 
 اآلخر الشامل 

 
 ألف  

 كي دوالر أمري
 ألف  
 مريكي والر أد

 ألف  
 ريكي أمدوالر 

    : ثير علىالتأ 
 - (2,929) (2,929) الموجودات العقارية  

 - 9,125 9,125 رباح أو الخسائر  األ الل دلة من خ ستثمارات مدرجة بالقيمة العا إ
 87 87 - ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إ
 - (6,940) (6,940) ة ستثمارات في شركات زميلإ

 - 965 965 رى  ودات أخ وموج   ينةض وذمم مدقرو
 - - (14,711)  أخرىتأثيرات 

    
 - - (10,199) اإليرادات

 - - 16,963 المصروفات 
 

 مبدأ االستمرارية  
إدار بقامت  المجموعة  وهإجة  االستمرارية  مبدأ  أساس  على  المواصلة  على  المجموعة  لقدرة  تقييم  بأن راء  مقتنعة  ي 

على علم    دارة ليستاإلوة على ذلك، فإن  المنظور. وعالبل  رار في أعمالها في المستقها المصادر لالستمالمجموعة لدي
تسبببأي   أن  الممكن  من  التي  مؤكدة  ج   أمور غير جوهرية  قد شكوكاً  المواصلة على    رةوهرية حول  المجموعة على 

 ة.  على أساس مبدأ االستمراريالمختصرة الموحدة المرحلية القوائم المالية أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد 
 

   بات الخارجيين.سا الح ققي قبل مدمن  ةيرسم عةلمراج ه المعلومات ضع هذلم تخ 


