
 

 

 

 
 
 
 
 
  
  
   
  
  
  
  
  
 
  

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

  

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
  (غير مدققة) 

   2022 يونيو 30 الفترة المنتهية في
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   مدقق) ير(غالمجمع  مكثفحلي المرلا لالدخ نايب
  2022 يونيو 30في نتهية رة المفتلل

    
  ية في منتهلاأشهر  الثالثة

    يونيو 30
  ية في منتهلاأشهر  الستة

  يونيو 30

  إيضاحات  
2022  

  يتيكو رنايد
2021  
    ي ويتدينار ك

2022  
  يتيكو رنايد

2021  
  ي ويتدينار ك

             
       اإليرادات

 8,627,271 10,620,460  5,265,944 5,801,835 6  عابات أتإيراد
ة يلمات موجودامن  الربح (الخسارة) صافي
أو  باح ل األرمن خال يمة العادلةلقبا مدرجة

 4,031,658 1,037,996  3,044,374 (1,270,375) 7    الخسائر
 1,793,058 1,322,593  1,421,926 (476,354)   زميلة شركات نتائج حصة في

 221,998 327,979  120,244 291,804     أرباح عاتيزوت اتإيراد
 478,685 496,998  248,143 263,527   إيرادات فوائد 

 (175,771) (142,203)  (102,192) 83,865   يةبن جأ تمالتحويل ع (خسارة) ربح
 324,683 326,217  158,887 167,252   أجيرإيرادات ت

 633,749 55,177  608,216 9,569 8 ى أخر تإيرادا
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
   4,871,123 10,765,542  14,045,217 15,935,331 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
       ت اف ومصرلا

 8,108,464 8,208,146  5,159,807 3,419,869   مصروفات عمومية وإدارية
 1,072,398 1,060,752  534,523 533,099  يل  ف تموتكالي
  متوقعةال ئتمانالاائر خسمخصص  )(رد

 166,265 63,169  40,381 (45,649)   مالية دات جومول
للقروض  ن المتوقعةمائتاالخسائر  در

 (73,334) (100,019)  (19,211) (81,650)  ، بالصافي والسلف
   ─────── ───────  ─────── ─────── 
  3,825,669 5,715,500  9,232,048 9,273,793 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 6,661,538 4,813,169  5,050,042 1,045,454  ائب ضرال قبل  الفترة ربح
     

 
  

 (59,462) (47,721)  (44,462) (12,800)   م العلميتقدت لللكويا حصة مؤسسة
 (67,776) (58,198)  (51,776) (15,800)   الزكاة

 (171,342) (142,795)  (131,342) (36,800)   ة ينطلوا ضريبة دعم العمالة
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 6,362,958 4,564,455  4,822,462 980,054   رة تفلا ربح
   ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

        الخاص بـ: 
 6,303,919 4,645,950  4,755,320 1,042,182    ةكرالشي مساهم
 59,039 (81,495)  67,142 (62,128)   ةريطسمال ريغ  صالحص

   ─────── ───────  ─────── ─────── 
   980,054 4,822,462  4,564,455 6,362,958 
   ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
الخاصة   - السهم األساسية والمخففة حيةبر

    فلس 18.41    فلس 13.57     سفل 13.89    فلس 3.04 5  الشركةبمساهمي 
   ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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  ) (غير مدقق عملمجثف اكمي الالمرحل  الشامل لخدلا نايب
  2022 يونيو 30في للفترة المنتهية 

  

  أشهر المنتهية في  الثالثة
    يونيو 30

  أشهر المنتهية في  الستة
  يونيو 30

  

2022  
  ر كويتيا ن دي 

2021  
    تيدينار كوي

2022  
  ر كويتيا ن دي 

2021  
  تيكويدينار  

       
 6,362,958 4,564,455  4,822,462 980,054   فترةلا ربح

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

          :شاملة أخرى يراداتإئر) (خسا
  لدخلان ابي إلىفها تصنيدة إعام د يتق أو تمي بنود 

       : فترات الحقةالمجمع في  المرحلي المكثف
 (239,305) 441,298  (148,312) 304,400   أجنبية تحويل عمالت  تتعديال

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

المرحلي   لدخلبيان ا إلىيفها دة تصنن يتم إعاد لبنو
       :قةات الحترف فيالمجمع  المكثف

رى  ة األخالشامل اتاديراإل (الخسائر)حصة في 
 175,359 151,096  4,588 (35)   ت زميلةشركال

 934,057    -     -    -   عقار فائض إعادة تقييم
مدرجة  ةدوات حقوق ملكيأإيرادات  )(خسائر فيصا

 43,708 (211,877)  (46,813) (441,098)    املة األخرىبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الش
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  (441,133) (42,225)  (60,781) 1,153,124 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       
 913,819 380,517  (190,537) (136,733)    للفترةلشاملة األخرى ا داتايراإل (الخسائر)ي الجمإ
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       
 7,276,777 4,944,972  4,631,925 843,321    ةشاملة للفترلااإليرادات  إجمالي

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

       :  بـص اخلا

 7,254,683 5,028,833  4,583,112 920,315   الشركةمي مساه
 22,094 (83,861)  48,813 (76,994)  ةرمسيطالص غير حصال

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  843,321 4,631,925  4,944,972 7,276,777 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  
  



 

  ا التابعةوشركاته. م.ك.عمار ش. امكو لالستث كة كشر
  

 

  .عةمجلما كثفةالممرحلية لية الاالمت اوم المعلهذه  من اً جزء لكتش 14 ى إل 1من فقة رميضاحات الن اإلإ
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  مدقق) يرالمجمع (غمرحلي المكثف لا ةكيمللاوق قح في  راتيالتغبيان 
  2022 يونيو 30ي تهية فنمللفترة ال

  الشركة مي بمساه  ص خال ا  
 

 
 

 
  رأس 
  المال 

  عالوة  
 إصدار أسهم 

  احتياطي
 باري جإ

ي ياطتاح
 اختياري

  اطيتياح
 ييم إعادة تق

ات  غير الت
  المتراكمة في 

 ة لعادال القيمة 
  احتياطي تحويل 

 ةينبأج تعمال
  ح باأر

 ةلمرح 
    مالياإلج

 الفرعي
  الحصص  
 رة يط غير المس

  ع  مجمو
 ية لملكا  حقوق

 ويتي دينار ك ي كويت دينار ويتي نار كيد يتي ر كونايد ي دينار كويت دينار كويتي  كويتي ار دين ي دينار كويت دينار كويتي  ي ويتدينار ك  يكويت رادين 
            

 64,195,257 3,758,775 60,436,482 14,959,615 469,625 (7,493,568) 934,057 1,421,613 6,822,832 9,089,045 34,233,263  2022يناير  1 في كما
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 4,564,455 (81,495) 4,645,950 4,645,950      -      -      -      -      -      -      - ة ترالف (خسارة) حبر
 380,517 (2,366) 382,883      - 403,329 (20,446)      -      -      -      -      -  رى أخشاملة  إيرادات سائر)لخ(ا

  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
لة شامالات اإليراد سائر)لخ(ا يإجمال
 4,944,972 (83,861) 5,028,833 4,645,950 403,329 (20,446)      -      -      -      -      -  للفترة

نتيجة بيع شركات تابعة (إيضاح تحويل 
9(  -      -      -      -      -      (20,643) -      20,643 -      -      -      
في أسهم  راتاستثما عيب نتيجة ل يوحتال

ة العادلة من خالل اإليرادات بالقيممدرجة 
      -      -      - (179,513)      - 179,513      -      -      -      -      -  حلة المر  األرباح ىإلالشاملة األخرى 

 (3,423,326)      - (3,423,326) (3,423,326)      -     -      -      -      -      -      -  ) 10توزيعات أرباح (إيضاح 
 (51,630) (51,630)      -      -      -     -      -      -      -      -      -  رةيطير المسصص غالح إلىتوزيع لا
  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 65,665,273 3,623,284 62,041,989 16,023,369 872,954 (7,355,144) 934,057 1,421,613 6,822,832 9,089,045 34,233,263  2022 ويوني  30كما في 
  

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

 53,824,643 3,822,806 50,001,837 8,061,016 681,662 (8,114,748)      - 325,190 5,726,409 9,089,045 34,233,263  2021يناير  1في ا مك
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 6,362,958 59,039 6,303,919 6,303,919      -      -      -      -      -      -      - ترةالف حبر
 913,819 (36,945) 950,764      - (220,067) 236,774 934,057      -      -      -      -  شاملة أخرى  ) رئساخ(إيرادات 

  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 7,276,777 22,094 7,254,683 6,303,919 (220,067) 236,774 934,057     -     -     -     -  للفترة ة ل مشالا(الخسائر)   تاداري إلا إجمالي

 أسهم يف راتاستثما عيب نتيجة ل يوحتال
ت رادايخالل اإل ة العادلة منبالقيممدرجة 

      -      -      - (1,250,480)      - 1,250,480      -      -      -      -      -  حلة المر  األرباح ىإلشاملة األخرى ال
د  تغيرات الملكية في شركة تابعة دون فق

 250,000 256,024 (6,024) (6,024)      -      -      -      -      -      -      -  )9(إيضاح السيطرة 
 (199,595) (199,595)      -      -      -      -      -      -      -      -      - رةيط سالمير غ صصالح إلىتوزيع ال

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 61,151,825 3,901,329 57,250,496 13,108,431 461,595 (6,627,494) 934,057 325,190 5,726,409 9,089,045 34,233,263 2021 يونيو 30 كما في

 
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  )قدقم ير(غ مجمعمكثف الال حليلمرا ةيدقنلا تاقفتدلان ابي
 2022 ونيوي 30ي ف ةيه نتالم ةرتفلل

  
  

  المنتهية  هرأش الستة
  يونيو 30 في

  
  ات إيضاح 

2022  
 يتيكو رادين

2021  
 دينار كويتي 

   التشغيلأنشطة 
    

 6,661,538 4,813,169   الضرائب  قبل الفترة  ربح
     : ت لـيالتعد

 لالخ  من ةلداالعة ميقبال درجةمية مال  توداجوم نم قةقمح غير حابرأ
 (2,545,901) (335,265) 7  ئراسأو الخ حباراأل
 (1,793,058) (1,322,593)   ةزميل تاكرشة في نتائج صح
 (221,998) (327,979)   اح أرب تعاوزيت تاداريإ

 (478,685) (496,998)   ئد وات فإيرادا
 175,771 142,203   جنبية أ التمعل يوتح رئخسا

 1,072,398 1,060,752   يف تمويل التك
 113,358 43,017   ك  التهسا
 171,200 228,621   فاء طإ

 166,265 63,169   مالية  موجوداتل متوقعةال ئتمانالمخصص خسائر ا
 (73,334) (100,019)  ، بالصافي لسلفواوض للقر عةمتوقن المائتاالخسائر  صصخم در

 561,489 849,154   وظفين الخدمة للم ية ا هفأة نكام مخصص
   ──────── ──────── 

  
 4,617,231 3,809,043 

     :  ومطلوبات التشغيل يرات في موجوداتغتال
 65,243 1,562,238    وسلف قروض 
 (1,667,915) 865,292   أو الخسائررباح ل األخال من ةلدالعا مةالقيب جةردم ةيلما تادجووم 
 2,591,638 307,202   ى ات أخرودموج 
 (721,469) (4,970,003)   ى  ات أخرمطلوب 

   ──────── ──────── 

 4,076,540 2,381,960   اتليمعال نم جتنالاقد نلا
 221,998 327,979   لمةمست حعات أربايزتو
 (352,800) (59,331)   ة وعدفم موظفيندمة للافأة نهاية الخمك

    - (449,133)   ضرائب مدفوعة 
   ──────── ──────── 

 3,945,738 2,201,475    يلغشتال أنشطة ناتجة ملنا في التدفقات النقديةاص
  

 ──────── ──────── 

     ر  اتثمالسأنشطة ا
الشاملة ل اإليرادات المن خبالقيمة العادلة  ةمدرج مالية تاموجود اءشر

 (512,938) (339,265)    األخرى
من خالل  لةعادمة البالقيرجة ة مدماليات موجودبيع  متحصالت من

 1,327,328 498,080     ىرخاأل ةلملشادات ايراإلا
 2,290,661 4,044,869  ئع وداسحب  فيصا
 (431,384) (107,213)   تادمعو لكاتمتم ءاشر

    - (155,285)   غير ملموسة  وجوداتشراء م
    - (23,580)   ستثماريةلعقارات اسمالي فاق رأإن

    - (1,910,313)   ظ به لغرض البيع تف مصنف كمحير متداول حيازة أصل غ
    - 1,528,250   تداول مصنف كمحتفظ به لغرض البيع م يرأصل غت من بيع صالمتح

 (1,579,093)    -   زميلة في شركة  راحيازة استثم
    - 89,181   الشركات التابعة بيع متحصالت من

 60,107 310,599   يلة زم اتشرك في راستثما منلمة ستح مزيعات أرباوت
 545,579 527,155    مةلتمسائد وفإيرادات 

   ──────── ──────── 

 1,700,260 4,462,478   أنشطة االستثمار  جة منتالنا يةنقدالدفقات لتي اف اص
   

──────── ──────── 
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  تتمة)( ق)ير مدقمجمع (غمكثف الال حليلمرا ديةقنلا تاقفدتلان ابي
  2022 يونيو 30 فيهية للفترة المنت

   
  ية همنتال أشهر الستة

  نيويو 30 في

  ات إيضاح   
2022  

 يتيكو ناريد
2021  

 دينار كويتي 

        
    ل مويالت أنشطة

 1,000,000    -    مستغلة وضقر

 (2,908,258)    -    ددةوض مسرق

 (16,209) (3,320,200)   الشركة  مساهمي ىلإة مدفوع حبارأ توزيعات

 (1,072,973) (1,060,752)   مدفوعة  تمويل اليفكت

 250,000    -   السيطرةون فقد ي شركة تابعة دة فلكيت الماتغير

 (199,595) (51,630)   المسيطرة  يرغ صالحص  إلىتوزيع ال

   ──────── ─────── 

 (2,947,035) (4,432,582)   لمويلتة اطأنش مة فيالمستخد قدية لنصافي التدفقات ا
   ──────── ─────── 
   

  
 2,698,963 2,231,371   ل  عادالمد ق الننقد ولفي اادة  زي الفي اص

 (280,741) 34,684   عمالت أجنبية  تحويل تعديالت  
 26,307,717 29,371,013   يناير   1ي دل ف المعا والنقدقد الن

   ──────── ─────── 

 28,725,939 31,637,068 3   يونيو 30المعادل في  دلنقوا دنقلا
   

═════════ ═══════ 
   

  
     : يةدير نقلة غمعام

 (10,720,000)     -   عقارات استثمارية 
 10,720,000     -   ممتلكات ومعدات

   ──────── ─────── 
   -     -     
   

═════════ ═══════ 
  



   بعةتالا كاتها. وشر.عر ش.م.كاملالستث  وامكشركة ك
  

  )ةققدمر يغ( ةجمعمال مكثفةال يةرحلالمة الي مال تمالوالمعول ضاحات حيإ
  2022 يويون 30 ية فينتهرة المتوللف كما في
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  ساسية  األ نشطةألس واالتأسي  1
  

الت بتم  المرحليلالما  ت االمعلومإصدار  صريح  ل  فةكثالم  ةية  لالرشالمجمعة  كامكو   ) "كةشرال"(  ..عكم.ش.ار  ثمستكة 
يخ بتار  ةرادإلا  سمجلبل  ق  من  2022  وييون  30ية في  هتمنال أشهر  للستة )"المجموعة"  بـمعا    ليهار إيشا(  ةعب التا  اتهاركوش
  .2022 اغسطس 4
  

ن وقانفقاً لو  1998ر  سبتمب  16  يخارتبيت  وكلادولة    يفا وتأسيسها  سجيلهتم  ت  ة كويتية مقفلةمساهم  شركة  هي   كةالشرإن  
لدى  ة  شركال  ليتسج  تم.  يتالكو  ةرصبو  يف  ةرجدمله وهي    ةالحقالت الديتعوال  1960  املع  15م  قرة  ريتجاالت  كارشال

  .الكويتي ف  اق المالسوأهيئة  افإلشرع ضختال  و، يةرماتثاس ركة شككزي رالم ويتبنك الك
  

 قاروأللحرين  بلا  وقي سة فجمدرشركة    ألم") وهيا  ة الشركب. ("د ش.م.متحليج الة لبنك الخهي شركة تابع  الشركةإن  
ة  هي شركبرى") وكلم اشركة األش.م.ك.ع ("ال  قابضةلاالكويت    مشاريع   ة لشركةعكة تابراألم هي ش  ةرك لشإن ا  .يةلالما

  ت. كويال  بورصةمدرجة في 
   

المك الرئييقع  المسجتب  الش  ق،شرمنطقة    فيركة  لشل  لسي  خاشارهيد،  برج  الد  ع  الكويندم يد،  وللبن    ب.ص.،  تية 
  .تيوكال ،13149 ةاصفال، 28873

  

  :ةالتالي ةشطناألب مقيالا وه  الشركة يستأسمن  ضغرال نإ
  

ما  تالقطاعا  تلففي مخ   االستثمار . 1 و ناعية وعقارلية وصمن  م   سواء  وغيرهاوخدمات    راعيةزية  أاببطريق    وشر 
  أو  ةروة باألنشطة المذكخصصمتلاكات  رالش  أسيستب  مايالقأو    القائمةات  لشركفي ا  المساهمة   من خاللر مباشر ويغ
 .  لشركةقق ذلك لصالح اتحتي ال عاتورشلماك تالام

 . ستثمارالا حفظةر ممدي . 2
 .تراضقواال اإلقراض تعمليا اطة فيوسلا . 3
 . وكيل اكتتاب . 4
السللغير مع مراعاة    القروضم  ديتق . 5 المالأصول  فمة  المحالية  القروض ومع  منح  عافظي  استمرة  المة  الس  اريةلى 

 . زيكبنك الكويت المر عهايض لتيا  ددوحالواعد ووالق طللشرو طبقاً ة للشرك اليالمز كلمرل
أو لحساب   اب الشركةحسل  هاخارجالكويت و مينة داخلمعادن الثال  قوسو  نبياألج  عقطلق افي سو  ةرتاجل والمالتعام . 6

 . الئهاعم
وارش . 7 بالاأل  بيع ء  الخاصة  المالية  وااشركوراق  لحس  الشركةلحساب    ليةالدوو  ليةالمح  ةكوميالح  لهيئاتت  اب  أو 

    .ئهاالعم
 .جماعي تثمارسا ماظن مدير . 8
 . عمالئها حسابأو لكة شرال بلحسا هااضغرأيق ة لتحقمز اللاوالت رات والمنق العقاتملك  . 9

 . ةالمالي األوراق سجل في بورصةغير م يةالم أوراق وسيط . 10
 يراستثما شارمست . 11
 أمين حفظ  . 12
 سوق  اعنص . 13
اعملياتمويل   . 14 التمويل  ريد لتصاو  رادستيالت  ع لا  لوقب  واسطةب  أو  شرابالم  سواء عن طريق  المسحوبة    لى تحويالت 

 .  ةقصيرآلجال  الشركة
  

  ة  الهام اسبيةحلما تاسسياالو دداعاإلأساس    2
  

  ادإلعدأساس ا       2.1
  

 لمعيار المحاسبةاً  قوف  2022  ويوني  30ي  نتهية فمأشهر ال الستة  لفترة  المجمعة  لمكثفةا  ليةح مرالالية  مات المولعملا عداد  إ  تم
 ناه: المبين أدباستثناء  يل حرملا يلماال ريرقتلا  34ي ولدال
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  9  
 

  ة) متت(الهامة  يةبسلمحا ت اد والسياساإلعداا ساأس   2
  

  ة)مت(ت أساس اإلعداد       2.1
  

بنك الكويت   نمة  دراصالت  ما يلتعللاً  فقو  2021  ربسميد   31في  ة  يهنتالم  ة لسنل  السنوية  عةمجالم  ةماليلات  ايانبلا   عدادإتم  
الماليةؤسسبم   قتعلا يمفي  يزالمرك الخدمات  الكو  ات  تتتيفي دولة  التعليمات قذهب  طل.  المتمئالار  ئخساياس  ه  ة  قعتوان 

ً امتزال  9ية  لاالم  ريارقتلل  يللدوا  رامعيلل  اً قب طب  المحتس لمبلغ  فقاً لو  وض والسلف)القر  أي(  ةاالئتماني  ت اليهسلتل ليمات  تعب   ا
  ى علالحق  لاها  ثيرأيهما أعلى؛ وتأ  كزيلمرت الكويانك  ب   ليماتا لتعة وفقبولطلمات اصصمخو الأ  زيمركال  ويتك الكنب

ا ذا  تحاصااإلف األالمتطلة  فكاوتطبيق    صلة،لت  للبات  الار  ييامعخرى  المالية  للتقارير  مدولية  ملجم  نلصادرة    ريعايس 
ً عم  هايلر إاشية (يلدولا  بةسالمحا في  ة  قبمطالالمركزي و  بنك الكويت  لمن قب  عةالمتب"  يةال مال  ريرالتقة لولير الديمعايـ "البـ  ا

  . )تكويلة الدو
  

إعادة   ياتعملض  بع  اءجرإ  تم  ابقة.لساة  رلفتبا  لقعتت  ةارنعة معلومات مقالمجمكثفة  الم  ليةحمرلا  ةيلالما  ماتعلوالمض  رعت
   .لحاليةا عرض الفترة حولها لقة بمتعال اتاحضيإلاة وابقالسترة فلل ةليماالت مالو معال قتطابلف نيتصال
  

 ليةامال  اتبيانلاد ادإلع  ة وبلطالم  اتفصاحواإلات  مولعملاة  فاك  تتضمن  ال  ةعملمجفة اث لمكالمرحلية ا  اليةالم  اتوملمعلا  إن
  .  2021ر مبسيد 31ا في عة كمجموللم يةالسنو عةمجملا ةيالنات المة بالبياترنعليها مقع  الطال جب ايوالسنوية  ةعممجال
  

تكون    دلتي قا  ئجاتنال  نع  رةروضلاب  برال تع   2022  يونيو  30في  تهية  لمنر اشهأ  الستة  فترةنتائج  ن  ذلك، فإ   إلىضافة  باإل
 .  2022 رمبسيد 31 يفة نتهيالمة يللماة انسلل متوقعة

  

  عة  وممجال ل قب نم قةطبمال التتعديالتفسيرات وال و جديدةال يرايمعال       2.2
 

الياساسلا   إن   د ا دع إ  ي فة  دمتخسلمالتلك    ةمماثلعة  مجملا  فةكثالم  ةيلالمالية المرح  اتومالمعل  عداد إ ي  فطبقة  ة المحاسبيمت 
تباًرا  عاالتي تسري    الجديدةير  اي معالق  اء تطبينستثاب  2021  ربمسدي  31  في  يةهتلمنة انسللالسنوية    عةالمجم  ليةمالا  تانايبال

  . عدب سري لمن ولك دراص خرآ يلعدت  أو يرستف أور ايي مع كر ألالمب قيبالتطب ةعمو المج قمت لم. 2022ر ياين 1 من
  

 ية لمالا  ماتولعالمعلى  ثير  أتلها  ليس    ولكن  2022  ةنسمرة في    ولأل  ىرخألا  تايرسف تالو  تديالعلتا من  ديد  الع  ريتس
  عة. جموجمعة للمالم فةكثلما لمرحليةا
  

  3الية معلى المعيار الدولي للتقارير ال تالتعدي –مي ياه المف  إلطارمرجعية إلى ارة إشا
من  تستبدل سابق  إصدار  إلى  المرجعية  اإلشارة  المفاهيمي    التعديالت  ماإلطار  المحاسبعلمجلس  بإايير  الدولية  شارة  ة 

    كبير.متطلباتها بشكل  ن تغييردو 2018مرجعية إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس 
  

نب إصدار األرباح أو  مج األعمال" لتج"د  3لية  رير المااالعتراف بالمعيار الدولي للتقا  أد باًء إلى ماستثن  ت تعديالتضيف ال
االاالخسائر   تنشأ عن  والتي  الثاني"  "اليوم  في  التي ستتحقق ضمن نطاق معيار لتزامات والمطلوبلمحتملة  المحتملة    ات 

 الدولية  يرات المعاييرأو تفسير لجنة تفس  ةلمدات المحتالموجوو  حتملةوالمطلوبات الم  المخصصات  37الدولي  اسبة  المح
المالية  للتق تكبده21ارير  تم  إذا  الضرائب،  م:  بشكل  في نا  الواردة  المعايير  تطبيق  الكيانات  من  االستثناء  يتطلب  فصل. 

الدولي   للتفسي  أو تفسير لجنة  37معيار المحاسبة  المعايير الدولية  المالية  رات  اإلطار   نم  لي، بدالً التوا  لى، ع21تقارير 
فقرة جديدة إلى المعيار الدولي ا  يالت أيضً تضيف التعد  حالي قائم في تاريخ الحيازة.تزام  ا كان اللتحديد ما إذ  المفاهيمي،

 في تاريخ الحيازة. ف بهاالمحتملة غير مؤهلة لالعترا الموجوداتلتوضيح أن  3للتقارير المالية 
 

للتالم الدولي  اختبار "نسبة    –لمالية  ا  تدوااأل  9  لماليةا  قاريرعيار  االعتراف 10الرسوم ضمن  إلغاء  حالة  في   "%
  المطلوبات الماليةب
التعيت ادضمن  مدى  حول  تجريه  الذي  التقييم  ضمن  المنشأة  تدرجها  التي  الرسوم  حول  توضيحات  شروط  يل  ختالف 

مل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ شت  ي األصلي.المال  اللتزاموهرية عن شروط الجديد أو المعدل بصورة جالي اااللتزام الم
أو   والمقرض مشتملةً المسددة  المقترض  بين  فيما  الر  المستلمة  أو سعلى  المقترض  قبل  من  إما  المستلمة  أو  المسددة  وم 

ة:  الماليألدوات  ا  39سبة الدولي  فيما يتعلق بمعيار المحاقترح  ليس هناك تعديل مماثل م  المقرض نيابةً عن الطرف األخر.
  .والقياس فااالعتر

  

ا لهذه  يكن  على  لتعديالت  لم  المجم  المعلوماتتأثير  المكثفة  المرحلية  للمجمالمالية  استخدام  عةوعة  المجموعة  تعتزم   .
  . تى كان ذلك ممكناً المبررات في الفترات المستقبلية م
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  ة)مت(تلهامة المحاسبية ات السياسد واأساس اإلعدا           2
  

   (تتمة) عةو ممجقبل ال نم قةطبمال التتعديال سيرات وفتل او جديدةلا يرايمعال  2.2
  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الستخدام المقصود االت قبل الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحص

من بيع    تحصالمتات، أي  والمنشآت والمعدند من بنود الممتلكات  أي ب  يحظر التعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة
أثناء  ألا المنتجة  التب  الوصولصناف  على  قادًرا  ليكون  الالزمة  والحالة  الموقع  إلى  األصل  بالذلك  التي طشغيل  ريقة 

تعترف  تقصدها   ذلك،  من  وبدالً  منب  المجموعةاإلدارة.  إنتا  المتحصالت  وتكاليف  البنود،  هذه  تلكبيع  في   ج  البنود، 
  . ائرو الخساألرباح أ

  

مبيعات  حيث لم تكن هناك  المجمعة للمجموعة    المكثفةالمالية المرحلية    المعلوماتعلى  ثير  أت  عديالت أيالت  لم يكن لهذه
  . لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضةات والمنشآت والمعدات المتاحة ة من خالل الممتلكجبنود منتل
  

  دل  امعقد الن د والقالن 3
    )قة(مدق    

  

  يونيو  30
2022    

  ويتيكنار دي

  ديسمبر 31
2021    
  كويتي دينار 

  يونيو 30
2021    

  دينار كويتي 
     

 25,089,576 25,715,268 27,178,680  الصندوق يوف نقد لدى البنوك
 7,006,818 9,445,053 6,202,827  كوالبنلدى ودائع 

  ───────── ───────── ───────── 
  33,381,507 35,160,321 32,096,394 

كثر من  ألية صلأ حقاقاست ةفتر اتوك ذنلدى الب ائعناقصا: ود
 (3,370,455) (5,789,308) (1,744,439)  ثالثة أشهر 

  ───────── ───────── ───────── 
  المرحليية قدنات الض بيان التدفقغرل لالمعاد قد والنقدالن
 28,725,939 29,371,013 31,637,068  ع ممجلمكثف الا
  ═════════ ═════════ ═════════ 
  

    وجودات أخرىم  4

  

  يونيو  30
2022  

  دينار كويتي

  دققة)(م
   رسمبدي 31

2021  
  ي ار كويتدين

  يونيو 30
2021  

  كويتي  اريند
        

 1,399,128 2,047,256 1,713,143  محافظ  عمالءن ق محمستال
 2,127,720 2,388,756 3,073,914  ةحقمستادات إير

 15,960,679 13,735,524 13,089,726  مينات أتو ون آخرونيندم
  ────────── ────────── ────────── 
  17,876,783 18,171,536 19,487,527 

 (4,303,274) (4,453,648) (4,509,547)  المتوقعةن ئتمااالر خسائ مخصص ناقصا:
  ────────── ────────── ────────── 
  13,367,236 13,717,888 15,184,253 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ةف لمخفألساسية وااسهم لا ربحية 5
  

بالخ  الفترةربح  سمة  قل  الخمن  سهم األساسية  الة  ربحيغ  الب مبحتستُ  اال  على  كة لشراي  هممسااص  لعد مرجلمتوسط    د ح 
ً ناقص،  ة عفوهم المدسألا فترة على  لا ربح  قسمة  خالل  ن  م  المخففة  لسهماحية  بر  تسبحتُ   .ةرتالف  اللخائمة  الق  ةالخزينأسهم    ا

إصدارها    ي سيتمالت  يةادالعسهم  د األلعدط المرجح  وساً المتزائد  ةفترائمة خالل القلية العادم ا هاألس  دد لع  حالمرجالمتوسط  
 السهمحية  رب  ، فإنائمةمخففة ق  تاأدوود  وج  معدل  انظرً .  ديةأسهم عا  إلىة  حتملة المخففية المدالعألسهم اا  ةفاكحويل  د تعن

   المخففة متماثلة.سية واألسا
  

  

  لمنتهية في ر اأشه الثةالث
  يونيو 30

  

  لمنتهية في ر اأشه لستةا
  يونيو 30

  
2022  2021  

  

2022  2021  
            

      :ةف مخفوالة ساسيم األلسهاية حرب

      

 ركةالش مياهالخاص بمسة ترالفربح 
 4,755,320 1,042,182 ) تيكويينار د(

 

4,645,950 6,303,919 
  

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

 342,332,633 342,332,633  ئمةعدد األسهم القاجح لرمال طوسالمت
 

342,332,633 342,332,633 
   ═════════  ═════════   ═════════  ═════════ 

        

 فل  13.89 لف   3.04  ففةخمالوة ساسيألام السهية حرب
 

 فل  18.41 فل  13.57

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

  

  أتعاب تدارايإ  6

  

  في ر المنتهية هأش الثةثال
   يونيو 30

  

  في ر المنتهية هأش الستة
 يونيو 30

 
2022  2021  

  
2022  2021  

  تي ويدينار ك  كويتيار ندي    ي تويدينار ك  كويتيار ندي 
      

جودات خاضعة لموة إدار باعأت
 4,756,765 5,186,588  2,337,474 2,521,376  ة دارلإل
خاضعة  تفز لموجوداواحاب أتع

 1,196,706 537,052  1,195,306 267,704  ة دارإلل
هيكلة/ أتعاب  بعا أت / كتتابا بأتعا

أتعاب و ارةصناديق مد – استرداد
 830,707 2,250,253  334,279 1,018,381  ى أخر

 813,320 1,413,108  730,292 1,348,108  مارية استثنكية ب  ب خدماتاعتأ
 904,785 1,129,847  543,605 589,702  ة وساط ابأتع

 124,988 103,612  124,988 56,564  أتعاب أخرى
 
 

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 
 5,801,835 5,265,944  10,620,460 8,627,271 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
      

 راداتتوقيت االعتراف باإلي
     

 2,803,482 3,223,895 منية معينة حولة عند نقطة زمخدمات 
 

5,330,260 3,745,518 
 2,462,462 2,577,940 خدمات محولة على مدار الوقت 

 
5,290,200 4,881,753 

 
───────── ───────── 

 
───────── ───────── 

 5,801,835 5,265,944  10,620,460 8,627,271 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
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   الخسائرأو باح رخالل األمة العادلة من يالق مدرجة ب ن موجودات ماليةم (الخسارة) الربح صافي  7
 

  

  في أشهر المنتهية  الثةثلا
   يونيو 30

  

  ي فالمنتهية أشهر  الستة
 يونيو 30

 

2022  2021  
  

2022  2021  

 

  تي ويار كدين  كويتيار ندي    تي ويار كدين  كويتيار ندي

      

 1,485,757 702,731  1,358,343 233,720    محققة رباحأ
 2,545,901 335,265  1,686,031 (1,504,095)  حققة غير م باحرأ (خسائر)

 
 

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 
 (1,270,375) 3,044,374  1,037,996 4,031,658 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
 

   أخرىإيرادات   8
 

ال   انتفت  التي  بعض المطلوبات  والذي يمثل  ألف دينار كويتي  529األخرى مبلغ    اإليرادات  تتضمن ،السابقة  فترةخالل 
  .  الفترة نفس خالل اإطفاؤه هذه المطلوبات قد تم نظراً ألن كةمن قبل الشرالحاجة إلى تسويتها 

  

 عةتابشركات مار في تثاس 9
 

 ية ذ.م.م. قيا األولى العقاركة شمال أفريرش  ،.الزاد العقارية ذ.م.مركة  شفي    بالكامل  لكيتهاة ميع حصجموعة بب مقامت ال
 . أطراف أخرىإلى  م. ية ذ.م.العقارتحدة شركة الضيافة المو
 

نسبة السابقة  فترةال  خالل من  المميزة  للفرص  الخليجي  كامكو  في صندوق  للمجموعة  الفعلية  الملكية  انخفضت حصة   ،
الجزئي ألطراف أخرى. وقد أدى ذلك إلى زيادة في الحص90.75% إلى نسبة  100 البيع  ص غير المسيطرة  % نتيجة 

 ي. كويت دينار 256,024بمبلغ 
  

   لسنويةاومية  عمالمعية الج  10
 

 ة للسن جموعة  مللة  معالمج  ةيلالما  تاانلبيا  2022  أبريل  6  بتاريخالمنعقدة  للمساهمين    ةي نو الس  لعموميةجمعية الا  مدتتاع
  .ء)شي ال : 2020بر ديسم 31(سهم لفلس ل 10 بقيمة  أرباحزيع تووقررت  ،2021 رسمبدي 31ي نتهية فلما
 

  ملة تحت ماوبمطل   11
  

  ئمة:القاات زامتلالاو ملةالمحت  وباتمطللي الجماإيلي  فيما
    )قةقدم(    

  

  يونيو  30
2022    

  دينار كويتي

  رديسمب 31
2021    

  ي ويتك ارنيد

  يونيو 30
2021    
  ويتي دينار ك

      تالتزاما
 750,312 340,313 253,028   ةصخا أسهم  قفي صناديثمار ت باالست ماالتزا
     

    ة لمتت محوباطلم
 663,669 666,865 676,124 ط ورمشر غيو ءاغلإلل لقاب غيري كنبن اضم

  

  صةاخ سهمأباالستثمار في صناديق  ماتااللتزا
فيستثماباال  اتااللتزام  نإ رأسمثمتاصة  خ  أسهمناديق  ص  ر  مسل  غير  قتدال  من  معى  االبل  اء  كالشر(مار  ستثديري 

ياهيمارات ف ثاست  ةعومجملل  يتلا  ةفختلالم  صةخالا  مسهق األادينصل  مين)العا بنامالس  أ ر  اءاستدعمكن  .    تقدير  على  ءً ال 
ً وللصند  مار تثها مدير االسبصفت  ةكالشرقدمت  خالل الفترة السابقة،    . مارثالست مدير ا تزامات  ال  ابلمقأجنبي    ك ن لبق ضمانا

ث  حديأن  ة  ركبي  ورةتمل بصمحلار  غي  ني مذفي الاضاإل  راتثمسقدر اال يو  .اتارالعق  املةعمبة  لمتعلقا  ةبليلمستق ثمار االستا
بمبلغ    مديقت  حالة  في شالضمان  (ر  دينا  يءال  شي  :2021ر  مب يسد  31كويتي  كء  ال  : 2021  يونيو  30و  ييت ودينار 

  .قاريةمعاملة العالشركة بشكل ناجح من التخارج لنظراً  )دينار كويتي 2,000,000
  

ق يا س  نمض  أتنش  يلتاو  اهدوض  ة عجمومالل  بق  من  رفوعةم  اتالبطممن  تتض  ائيةفي دعاوى قضفاً  طر  المجموعة  تبرعت
قمجموعة  لاة  اردإ  إن .  يالعاد  لعماألا وذلناع على  الد ك  ة  مراجعة  القائمةعابعد  المجموعة ات  شركو  كةر الش  ضد  وى 

الااستش  إلىادا  واستن التمسرة  المينونقاشارين  ذويين  الدعنأن  ب،  لصلةا  هنيين  هذه  لهيكلن    ىواتيجة  تون  ي  كسع  رثيأا 
   عة للمجموعة.المجمة فثكملا حليةالمر ةلياملا توماالمعللى ع يماد



 

  ا التابعةاتهكوشر .م.ك.ع.لالستثمار شكو كام شركة
  

  )ققةير مد(غعة جمة المفثكمحلية الرمالالية مللمعلومات احول ا اتإيضاح
  2022 وونيي  30 هية فيمنت ترة اللفول في امك
  

  

13  
 

  عالقة راف ذات أط ت معالمعام  12
 

الكالشر  /األم    ركةالش  ةالقات عطراف ذاأل مثل  ي ن سواريم  وأعليها    رونيسيط   يالتشركات  الو  شركةللا  لعلي ارة  اإلدا  وظفيمارة وجلس اإلدم  اءعضوألة  لزميا  شركاتلا ى وبركة األم 
ً س ملموأثيراً ت وأ ةكرتمش  يطرةسا هيعل  :يلكما ي ة هيقطراف ذات عالمع أ  تمعامالالوصدة راأل إن .الشركةإدارة من قبل  لمعامالته اهذ يرتسع ط وروش تاسياسوافقة على لمام تي .ا

 

   

    /ماألة الشرك
  كة األمالشر

  كبرى ال
  ي كويت رنادي

  ات  شركال
  الزميلة 

  ي يتر كواندي

   ىرخأأطراف  
  ة قالت عاذ
  ي تكوينار يد

  يونيو  30
2022  

  تييوكر اندي

  دققة)(م
   رديسمب 31

2021  
  ي كويت رادين

  يونيو 30
2021  

  تي ينار كويد
        :المجمع فالمكث  ليلمرحا اليلماز كالمر  يانب
 4,216,206 4,327,673 4,693,848 895,250    - 3,798,598  ادل  لنقد المعاونقد ال

 608,669 874,160 678,344 678,344    -    -  ائرو الخسأ رباحألا لالخ نة ملعادلا ةمقيلة بارجدمة ت ماليداجومو
 2,046,630 1,705,203 1,381,550 1,381,550    -    -  ىلة األخرشامال يراداتإلال ن خالة ملبالقيمة العاد ةدرجمموجودات مالية 

 3,118,840 2,790,561 2,270,158 573,000 1,425,771 271,387  موجودات أخرى 
 3,538 7,738 20,935 20,935    -    -    رىت أخلوبامط

 

 
  في نتهية الم رهشأ  الستة

 يونيو 30

     
2022 

 كويتي رنادي
2021 

 ي نار كويتدي
        ع:ملمجا كثفالم خل المرحلييان الد ب

 1,532,607 1,269,628 658,180 347,504 263,944  ت أتعاب إيرادا
 36,733 2,171 2,171    -    -  ت أرباح عاوزيادات تيرإ

 5,214 4,626 2,686    - 1,940  د وائف اتدإيرا
 15,100 18,300 18,300    -    -    ىخرأت داايرإ

 330,705 386,261 386,261    -    -  ارية ية وإدمومع اتوفمصر
  

 

  هية في نتالم أشهر الستة
 يونيو 30

 

2022 
 كويتير اندي

2021 
 ي دينار كويت

   يا: ارة العلاإلد يموظف ةافأمك
 449,688 490,507 ل جيرة األقصفين موظ مزايا

 56,212 62,631 مة  دلخاية انه ةأافكم
 ───────── ───────── 
 553,138 505,900 
 ═════════ ═════════ 



  بعةتاال كاتها. وشر.ع.كر ش.مامث و لالستامككشركة 
  

  ة)ققمد معة (غير لمكثفة المجا  رحليةالم ليةالما اتمومعلالحول  احاتإيض
  2022 يونيو 30 ينتهية فوللفترة الم كما في
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      اتطاع ت القمعلوما 13
  

اليظتن   يتم المقدياخلدلا  التقارير  إلىاً  داتنساة  يرئيس  أعمال  تاقطاع  بعأر  يف  عةمومجم  لدى  د  يوج  ال.  رةااإلد  إلى مة  ة 
عات هي كما  قطاله اهذ  ضمن  ةالمدرجسية  لرئيات ادملخة وااألنشطإن    ن القطاعات.بي  مافية  يروهت جمالمعا  عةوممجال

   يلي:
  

 بنكيةال خدماتلا
  ات شارتسالاو يةمار ستثالا

 يوللطرح األوالقيد ا ئماوقة ارإدرات وشاالستا ميوتقد  ن،لدياوألسهم للخاص تاب اكتاال  :
ديم  قوتي  لجزئيع االشراء والبرات  واستشا  ،ةميالسواإل  يديةللتقاون  الدي  تيبرتالعام، و

وضساال بشأن  ويتيجراتالسا  عتشارات  والخصخصة    ج ندمااالو  ندماجاالات  عمليات 
  ن.   الديلة هيكة دإعاوة ازلحيات وعمليا سيكلعا

   

وال  ق األسوا  تدا موجولا  ةرادإخدمات  تغطي   : ودات جومال ةإدار وتتلولدامحلية  في   اجرة تالم  ضمنية 
اوال  المالية  قراواأل في  المحارداإوقات  لمشتمتاجرة  التقفة  وغظ   رية ديقالت  ريديرية 
األخدمات  و اوراحفظ  المهيكلو  اليةلمق   تجودامواليع  زوتتشارات  اسوظ  حافة 

 يلة. دبلت اواألدوا ةركلمشتيق انادوالص
   

األساالو  ةشطأن : لوساطة ا في  المسيغو  ةالمسعر  سهمطة  اووأد  عرةر    إلى ة  ف اضإلاب  لدينات 
 حالربامش يالت ذات هولتموا

     

ة يج يمارات االستراتثاالست
غير  اتفصروملاو

 تكالشررة لالمباش

اييج الستراتا  تراثمااالست ضمن  تت : ط   اراتثمستة  طوبيعذات    ع مق  تتوافو  لجاأليلة  ة 
ات  كلشرلرة  لمباشار  غي   مصروفاتال  ة. وتتضمنوعمجملل  لجألاطويلة  يجية  تاالسترا
 دعم. الت امخدافة ك

  

م  ييق ت  يتمداء.  األ  وتقييمد  وارالم  رات حول توزيعالقراذ  تخاا  ضغرلشكل منفصل  ب  لتشغيلا  اتاعة قطراقباإلدارة بم  قومت
  . تاراالستثما منقطاع ال ائدع  إلى ناداً ستا طاعقالأداء 

  

 لمجموعة.ا دىل شغيلالت قطاعاتل حوات وملعلما  التاليجدول لايعرض 
  

  2022 يونيو 30في هية تنمال  رأشه الستة  

  

ة  ينكبالت ماخدال
  ريةستثماالا
  ات رشاستال او

  دارة إ
  اطة لوس ا  ت داو موج ال

  راتام ستثاال
ة  يستراتيجاال

 غير وفاتر صوالم
 ع المجمو    اتباشرة للشرك لما

  تينار كوييد  ويتيك اردين  يينار كويتد  ر كويتيدينا  يتيكو ردينا  
       

 14,045,217 970,104 1,350,353 10,331,747 1,393,013  ات درايالي اإلجمإ
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 4,564,455 (4,734,148) 385,221 7,914,845 998,537  ربح (خسارة) الفترة 
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 126,915,175 57,661,650 16,428,857 52,691,543 133,125  جوداتلمواإجمالي 
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 61,249,902 43,347,625 890,757 17,011,520    -  لوباتطملمالي اجإ
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



  بعةتاال كاتها. وشر.ع.كر ش.مامث و لالستامككشركة 
  

  ة)ققمد معة (غير لمكثفة المجا  رحليةالم ليةالما اتمومعلالحول  احاتإيض
  2022 يونيو 30 ينتهية فوللفترة الم كما في
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  تمة) ت( اتمعلومات القطاع  13
  

  2021 ونيوي 30في  نتهيةمال أشهر الستة

  

ة  بنكي لا خدمات ال
  يةثمارست الا
  ستشارات الاو

  ة رإدا
  ة اط الوس  ت اجودموال

  اتارثماالست 
ة جي يالستراتا

ير غ توفا مصرلوا
 مجموع ال    تاكللشر ةشرمباال

  

  ي يتور كنايد  ر كويتي يناد  تي يكور يناد  كويتي ينار د  كويتي  دينار
  

     

 15,935,331 2,198,902 1,111,759 11,707,307 917,363  ت داراإليلي اإجما
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 6,362,958 (3,649,113) 365,972 9,128,206 517,893  ة  ترالف) ةرخسا(بح ر

  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 123,850,126 61,384,584 16,242,368 46,131,425 91,749  اتدالموجو يلإجما

  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 62,698,301 44,993,460 885,962 16,818,879      -   اتوبلمطلالي إجما

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

  يةلالما دوات لأل العادلة ةيمقلا  14
  

 يف نشاركيلماظمة بين ة منلام في معامتزلتحويل ال أو دفعهصل أ مه لبيعالتسيتم اسي الذ رسعالنها إبلة لعادالقيمة ا فعرتُ 
أي  جود  وستمرارية دون  اال  أاً لمبدوفق  ملجموعة تعالم  أنض  ا ترة هو افلداعلا  لقيمةا  فتعري إن    س.ايقلخ اريتا  ق فيوسال
 جحفة. م اً لشروطقفعاملة وم جراءإو ية أمادرة بصو  عملياتهانطاق فيض تخة أو تصفيلا  إلىجة و حاأة ني
  

  .ليةالما تباولطلمية واالالموجودات الم المالية منت كون األدواتت
  

للمواب الملوا  ةالمالي  جوداتلنسبة  المطلوبات  ذالية  أو  استحقفترات  سائلة  قة  (أقلاق  األجل  فإن  هر)،  شأ  ثالثةمن    صيرة 
ً  عادلةها القيمت دلتعاية الدفتر لقيمةا    الدفترية. تهاية عن قيمادم ختلف بصورةمالية ال تلاوات لألد ةادلإن القيمة الع. تقريبا
  

  يمة العادلةلقمي ل رلهاالجدول 
  م: يي لتقلوب اسأل وفقًاا عنه حافصإلاوية لمالت ادواأل لة دلاالع ةلقيماديد حلي لتمي التالهرا  دولجال ةالمجموع تستخدم

  

  و ؛لةات مماثلوبودات أو مطجوة لمالنشط قوادلة) في األسعلمغير النة ( معر الاألسعا -  1ى ستومال 
 شكلوًظا بملح ةالعادلالقيمة اس يق ة لبنسلجوهرية باالت الختوى من المدس قل مأا هبيم يكون  قيساليب تأ -   2 توىالمس 

  و ر؛ باشمر غي أواشر بم
 وظ.حلم يرغ دلةاالعالقيمة اس لقيالنسبة ب ريةالجوه تالمدخال من توىسل مقأا يكون به  مييتق ساليبأ -  3ى ستوالم 
  



  بعةتاال كاتها. وشر.ع.كر ش.مامث و لالستامككشركة 
  

  ة)ققمد معة (غير لمكثفة المجا  رحليةالم ليةالما اتمومعلالحول  احاتإيض
  2022 يونيو 30 ينتهية فوللفترة الم كما في
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  (تتمة) ية للما لألدوات ا ةدلقيمة العالا  14
 

  تتمة) ( مة العادلةي للقيهرملالجدول ا
  

  ليةااألدوات الم
  : لة العاد  ةقيمبال ةسجلالمالية لمدوات اي تحليل األللتاا  ولدضح الجيو
   

 موع جم لا 3وى ستالم  2المستوى  1 ى ستو م ال 
 تييوكدينار  يتيكو ينارد تييكور انيد كويتي ارندي  2022 يونيو 30

          

     ةلعاد لة ا يمبالق مدرجة لية ام موجودات
ن  ملة دة العايمالقبمدرجة  يةمالات جودمو

 :أو الخسائر احرباألخالل 
    

 3,478,709    -    - 3,478,709 م مسعرة أسه
 658,354 658,354    -    -  رة سعغير م أسهم

 3,695,313    -    - 3,695,313  عرة مسلية ما اق دينرأو
 100,000 100,000    -    -  رةسعر مغي مالية ينداق رأو

 19,242,154 4,167,108 13,707,894 1,367,152  مدارةصناديق 
  

─────── ─────── ─────── ─────── 
 8,541,174 13,707,894 4,925,462 27,174,530 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  منعادلة يمة القلباة جدرم ةيلام موجودات
      لة األخرى: لشاما داتاإليرا لخال
 3,895    -    - 3,895 ة مسعر سهمأ

 7,058,876 7,058,876    -    -  عرة  سر مغي مأسه
 12,561 12,561    -    -  مدارة صناديق

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 

3,895 -    7,071,437 7,075,332 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  

 وع ممجلا 3مستوى ال 2لمستوى ا 1وى تالمس 
 ي يتوك ريناد ي ويتك ريناد ي تكوي ناردي تي يكو دينار 2021 نيويو 30
          
     

ن  م ادلةالع ةمبالقي مدرجةت مالية اموجود
      :أو الخسائر رباحاأل لالخ

 2,058,640    -    - 2,058,640 مسعرة    مأسه
 3,874,445    -    - 3,874,445  ر مسعرة غي سهمأ

 37,972 37,972    -    -  عرةسمية لمااق دين أور
 17,228,856 2,991,181 12,549,867 1,687,808  ةارديق مدصنا

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,620,893 12,549,867 3,029,153 23,199,913 
  ─────── ─────── ─────── ─────── 
  من ادلةعلا يمةقلبادرجة م ةمالي جوداتمو

     : األخرى  لةماالش اتادرياإلل خال
 228,255    -    - 228,255  ة رعمسأسهم 

 7,737,484 7,737,484    -    -  مسعرة  رم غيهأس
 26,231 26,231    -    -  ق مدارة صنادي

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 228,255 -    7,763,715 7,991,970 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  



  بعةتاال كاتها. وشر.ع.كر ش.مامث و لالستامككشركة 
  

  ة)ققمد معة (غير لمكثفة المجا  رحليةالم ليةالما اتمومعلالحول  احاتإيض
  2022 يونيو 30 ينتهية فوللفترة الم كما في
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  (تتمة) ية لالما وات دلأل لةادعلقيمة الا  14
  

  تمة) (ت ةللعاد للقيمة ا رميهالل الجدو
  

 :3ى وستمن المض  ةلعادل ا القيمةب مسجلةالة يالات الموالختامي لألدو ياحتتمبلغ االفلي مطابقة الالتا  ح الجدوليوض
  

 
يناير  1كما في 
2022 

  ائر)سالخ( حاربألا
ققة غير و  ال

  ةل جمسال قةمحقال
  لدخلابيان ي ف
 مجمع لا

  ياترلمشتا
والمبيعات  
 (بالصافي) 

 
 ر)(الخسائ حابرألا

غير و  المحققة
  ةل سجم ال المحققة

  يراداتفي اإل
 خرىاأل املة شال

  كما في 
 يونيو  30

2022 
 نار كويتيدي ييتدينار كو يدينار كويت كويتي ناردي يويتر كدينا 
جة درم يةجودات مالوم

ل  خال منة لعادلا ةميقبال
      :رئساخأو الح ااألرب

 658,354    - 613,472 (2,250) 47,132  رة  مسع أسهم غير
  غير وراق دين ماليةأ

  رة  مسع
250,000 -    (150,000) -    100,000 

 4,167,108    - (2,870,898) 193,491 6,844,515 ق مدارةدياصن
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  

7,141,647 191,241 (2,407,426) -    4,925,462 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

 مدرجة يةلما جوداتمو
خالل   نم ةلقيمة العادلبا

     :ىخراألة لملشاا داتاإليرا

 

 
 7,058,876 (509,441) 262,774    - 7,305,543 ة مسعرر غيم أسه
 12,561    -    -    - 12,561 مدارة اديقصن

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

7,318,104 -    262,774 (509,441) 7,071,437 
 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

  
  

الفترة وبالتالي لم يتم إجراء أي   2والمستوى    1لم يكن هناك تحويالت بين المستوى   القيمة العادلة خالل  من قياسات 
  . 2022يونيو  30المنتهية في  من قياسات القيمة العادلة خالل فترة الستة أشهر  3تحويالت إلى أو من المستوى 

  
بيانعالتأثير  إن   الممركز  لا  لى  اال  لمكثفارحلي  المالي  وبيان  ا  خلدلمجمع  غسيكو  جمعالم  فلمكثالمرحلي  ير  ن 

تعديل    إذا  وهريج فيدممستخالصلة  ل ا  ذاتطر  مخاالت  اريغتمتم  ة رمسعالغير    همسلأل   عادلةلا  ةيمالقد  حديت  ة 
  .  %5 سبةبن رجيينخالا ديقانصالي ديرقبل م نم دارةرة المعمسال غير والصناديق

  

   
  


