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  المجمعة  المكثفة  المعلومات المالیة المرحلیة
 2022  یونیو 30للفترة المالیة المنتھیة في 
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 مع

 المجمعة   المكثفة  تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة
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 2 (غیر مدقق) المجمع المكثف  المرحلي  بیان المركز المالي
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 تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  
 

 أعضاء مجلس اإلدارة المحترمین   /السادة
 ش.م.ك. (عامة)  –  الشركة الكویتیة لالستثمار

 دولـة الكویـت 
 

 مقدمة 
ش.م.ك. (عامة) (الشركة األم) وشركاتھا التابعة    -   الكویتیة لالستثمارشركة  لللقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق  

أو الخسائر، األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، التغیرات في    لألرباحبیانات المالیة  ال، وكذلك  2022  یونیو  30كما في    المجموعة)(
المجمعة  المكثفة  المرحلیة  النقدیة  الملكیة والتدفقات  ال   حقوق  المالیة    ستة لفترة  المعلومات  التاریخ. إن إعداد وعرض ھذه  بذلك  المنتھیة  أشھر 

. إن مسؤولیتنا ھي  ) "التقریر المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم34لمعیار المحاسبة الدولي رقم (                               ً المرحلیة المكثفة المجمعة وفقا  
 المجمعة.  المكثفة المعلومات المالیة المرحلیة  مراجعتنا لھذهالتعبیرعن نتیجة 

 
 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن   2410                     ً                                    لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
والمحاسبیة                                                                ً                                                              مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة تشتمل مبدئیا  على توجیھ إستفسارات للموظفین المسؤولین عن المعلومات المالیة  

التدقیق                                                                                                                   ً          وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلیة أقل مما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقا  لمعاییر  
ً            التدقیق، وبناء  علیھ فإننا   الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي من الممكن تحدیدھا خالل عملیة               

            ً                  ال نبدي رأیا  یتعلق بالتدقیق.  
 

 النتیجة 
من جمیع النواحي         ً                                                                                                                      إستنادا  إلى مراجعتنا، فإنھ لـم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد،  

 . )34لمعیار المحاسبة الدولي رقم (             ً المادیة، وفقا  
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 
فإن المعلومات المـالیة المرحلیة المكثفة المجمعة تتفق مع ما ھو وارد في الدفاترالمحاسبیة للشركة         ً                إستنادا  إلى مراجعتنا،  و  ،باإلضافة إلى ذلك

أیة مخالفات ألحكام قانون   ،2022  یونیو  30أشھر المنتھیة في    ستة خالل فترة ال  األم، وحسب ما ورد إلیھ علمنا وإعتقادنا، لم یرد إلى علمنا
الالحقة    امتعدیالتھو  و لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األمأ  والتعدیالت الالحقة علیھما ، والئحتھ التنفیذیة2016لسنة    1الشركات رقم  

 .  نتائج أعمالھاشركة األم أو لل  ماليفي المركز ال                                   ً على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیا  
 

حسب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا خالل مراجعتنا مایشیر إلى وجود أي مخالفات مادیة ألحكام القانون رقم  وعالوة على ذلك،  
المصرفیة واللوائح المتعلقة بھ أوألحكام القانون رقم  ، وتعدیالتھ الالحقة، في شأن النقد وبنك الكویت المركزي وتنظیم المھنة  1968لسنة    32
على وجھ كان من الممكن أن یؤثر    2022  یونیو  30أشھر المنتھیة في    ستة في شأن ھیئة أسواق والئحتھ التنفیذیة خالل فترة ال  2010لسنة    7

      ً                                        مادیا  على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.  
 
 
 
 

 دولـة الكویـت 
 2022 أغسطس  9

 د. شعیب عبدهللا شعیب  
   33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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 وشركاتھا التابعة ش.م.ك. (عامة) – الشركة الكویتیة لالستثمار
 (غیر مدقق)المجمع  المكثفالمرحلي  الخسائراألرباح أو بیان 

 2022 یونیو 30للفترة المالیة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

  
 أشھر المنتھیة في للثالثة 

  یونیو  30
 ستة أشھر المنتھیة فيلل

 یونیو   30
 2021  2022  2021  2022  إیضاح 

          اإلیرادات: 
 4,234,157   5,121,056  2,290,580   2,623,229    إیرادات أتعاب وعموالت صافي 
 2,766,450   3,783,019  1,160,016   1,905,111    إیرادات إیجارات صافي 
 13,867,215   )5,048,429(  10,325,477   ) 9,886,907(  7 استثمارات في أوراق مالیة  أرباح  (خسائر) صافي 
 ) 51,840(  130,251  20,302   65,325    شركات زمیلة المجموعة من نتائج أعمالحصة 

 650,000   -  ¤ 500,000   ¤ -  ¤  ربح بیع عقارات استثماریة
 229,483   ¤ 296,152  125,238   177,449    إیرادات تمویل 
 64,864   223,361  32,528   11,333    إیرادات أخرى 

   )5,104,460 (   14,454,141  4,505,410   21,760,329 
          

          :المصاریف
 ) 6,591,207(  ¤ )5,051,657(  ¤ (3,600,830)  ¤ (1,881,566)  ¤  مصاریف عمومیة وإداریة  

 944,440   ¤ )81,465(  ¤ 760,484   ¤ (80,610)  ¤  خسائر االئتمان المتوقعة صافي مخصص 
 51,262   )390,799(  94,282   (242,420)   فروقات عمالت أجنبیة  ) أرباح خسائر(

 ) 863,336(  )929,476(  (413,615)  (552,199)   تكالیف تمویل 
   (2,756,795)  )3,159,679 (  )6,453,397(  )6,458,841 ( 
          

حصة مؤسسة الكویت  الفترة قبل ربح (خسارة)  
للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة 

 وحصة الزكاة 
 

 

)7,861,255 ( 

 

 11,294,462 

 

)1,947,987( ¤   15,301,488 
 ) 128,665(  -  (96,000)  41,652    حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

 ) 370,000(  -  (278,000)  168,406    ضریبة دعم العمالة الوطنیة
 ) 135,335(  -  (106,000)  46,543    حصة الزكاة

 14,667,488   )1,947,987(  10,814,462   )7,604,654(   الفترةربح  (خسارة)  
          

          الخاص بـ:
 13,778,636   )3,548,650(  10,240,027   (8,424,061)   مساھمي الشركة األم

 888,852   1,600,663  574,435   819,407    المسیطرةالحصص غیر 
  ¤  (7,604,654) ¤   10,814,462 ¤  )1,947,987( ¤   14,667,488 

السھم األساسیة والمخففة الخاصة  ربحیة (خسارة) 
 8 بمساھمي الشركة األم (فلس)   

 
(15.37) 

 
18.69  )6.48 (  25.14 

 
 

ً  تشكل جزءا  ) 16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  المجمعة.  المكثفة من المعلومات المالیة المرحلیة          
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   ) وشركاتھا التابعة عامة ش.م.ك. (   –  الشركة الكویتیة لالستثمار
 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي اآلخر الدخل الشامل األرباح أو الخسائر وبیان 

 2022 یونیو 30للفترة المالیة المنتھیة في 
 المبالغ بالدینار الكویتي)(جمیع 

 

 
 أشھر المنتھیة في ثالثةلل

 یونیو  30
 ستة أشھر المنتھیة فيلل 

 یونیو   30
 2022  2021  2022  2021 

 14,667,488   ) 1,947,987(  10,814,462   ) 7,604,654( الفترة  ربح (خسارة) 
        

        : الخسارة الشاملة األخرى
 األرباح أو الخسائر بیان                  ً     یعاد تصنیفھا الحقا  إلى بنود ممكن أن 

 : المجمع
    

   
 ) 348,068(  133,913   (84,350)  55,150  فروقات ترجمة عملة من العملیات األجنبیة

 3,505   12,215   44,115   11,750  شركات زمیلةالدخل الشامل اآلخر ل حصة المجموعة من
        

 األرباح أو الخسائربیان                          ً      بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا  إلى  
 : المجمع

    
   

 ) 58,439(  -  -  - موجودات لشركة زمیلة احتیاطي إعادة تقییم
التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

 ) 972,953( اآلخرخالل الدخل الشامل  
 

)302,476 ( 
 

)603,508 (   390,179 
 ) 12,823(  ) 457,380(  ) 342,711(  ) 906,053( للفترة الخسارة الشاملة األخرى

 14,654,665   ) 2,405,367(  10,471,751   ) 8,510,707( للفترةالدخل الشامل (الخسارة الشاملة)  مجموع
        

        الخاص بـ: 
 13,663,763   ) 3,964,228(  9,832,384   (9,273,731) مساھمي الشركة األم 

 990,902   1,558,861   639,367   763,024  الحصص غیر المسیطرة 
 (8,510,707)   10,471,751  )2,405,367 (   14,654,665 

 
 

ً  ) تشكل جزءا  16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  المجمعة. المكثفة من المعلومات المالیة المرحلیة            
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 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة) –الشركة الكویتیة لالستثمار 
 (غیر مدقق)المجمع  المكثفالمرحلي التغیرات في حقوق الملكیة بیان 

 2022 یونیو 30للفترة المالیة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
   حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم      

 
 رأس  
  المال

 أسھم 
  خزانة 

 إحتیاطي  
  إجباري

 إحتیاطي 
  إختیاري 

فائض إعادة  
تقییم موجودات  

 لشركة زمیلة

 

  إحتیاطي آخر
احتیاطي القیمة 

 العادلة 

  
احتیاطي ترجمة 

 عمالت أجنبیة

 

  أرباح مرحلة  
 المجموع 

  الجزئي 
 الحصص 

 المجموع   غیر المسیطرة  
 164,933,874   33,283,086   131,650,788   26,275,761   ¤ 1,557,662   ¤ )12,067,490(  -  2,201,652   24,663,473   ¤ 34,629,359   (734,629)  55,125,000  2022 ینایر 1الرصید كما في 

 )1,947,987(  1,600,663   )3,548,650(  )3,548,650(  -  -  -  -  -  -  -  - فترةال ) ربحخسارة(

 -  -  -  -  - 
 - 

 )549,491( 
 

 133,913  -  )415,578(  )41,802(  )457,380( 
 )2,405,367(  1,558,861   )3,964,228(  )3,548,650(  133,913   ¤ )549,491(  -  -  -  -  -  - للفترة  الدخل الشامل(الخسارة الشاملة) مجموع 

بیع موجودات ـمالـیة ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل  أثر
 -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 
-   84,276 

 
-  )84,276(  -  -  - 

 )13,699,710(  -  )13,699,710(  )13,699,710(  -  -  -  -  -  -  -  - )14توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 
 )763,140(  )763,140(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزیعات إلى الحصص غیر المسیطرة

 -  )21,700(  21,700   -  -  -  21,700  -  -  -  -  - تابعة ةأثر التغیر في الملكیة الفعلیة لشرك
 148,065,657   34,057,107   114,008,550   8,943,125   1,691,575   ¤ )12,532,705(  21,700  2,201,652   24,663,473   34,629,359   (734,629)  55,125,000  2022 یونیو 30الرصید كما في 

                        
 137,341,970   31,462,705   105,879,265   5,291,809   ¤ 2,008,703   ¤ )11,716,027(  -  2,260,091   21,839,216   31,805,102   )734,629(  55,125,000  2021 ینایر 1الرصید كما في 

 14,667,488   888,852   13,778,636   13,778,636   -  -  -  -  -  -  -  - فترة ال ربح

-  -  -  -  )58,439( 
 

-   291,634 ¤  )348,068( ¤  -  )114,873(   102,050  )12,823( 
13,778,636   )348,068(  291,634   -  )58,439(  -  -  -  -للفترة  الدخل الشامل (الخسارة الشاملة)مجموع     13,663,763    990,902   14,654,665 

بیع موجودات ـمالـیة ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل  أثر
 -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 
-  )251,836(  -   251,836  -  -  - 

اح مـدفوعـة إلى الحصـــــص غیر  توزیعـات أرـب
 -  -  -  -  - المسیطرة

 
-  -  -  -  -  )96,642(  )96,642( 

31,805,102   )734,629(  55,125,000  2021 یونیو 30الرصید كما في     21,839,216   2,201,652  -  )11,676,229(  1,660,635 ¤   19,322,281   119,543,028   32,356,965   151,899,993 
 
 

ً  ) تشكل جزءا  16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  المجمعة.  المكثفة من المعلومات المالیة المرحلیة            
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 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة) – الشركة الكویتیة لالستثمار
 (غیر مدقق)المجمع  المكثفالمرحلي  بیان التدفقات النقدیة

 2022 یونیو 30للفترة المالیة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
 أشھر المنتھیة في  ستةلل 

   یونیو 30 
 2022  2021 

    النقدیة من األنشطة التشغیلیة: التدفقات 
  قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیةالفترة   ربح(خسارة) 

 ) 1,947,987( وحصة الزكاة 
 

 15,301,488 
    تسویات: 

 ) 944,440(  81,465  خسائر االئتمان المتوقعة صافي مخصص 
 ) 13,867,215(  5,048,429  أوراق مالیة في  استثمارات )أرباح خسائر (  صافي

 51,840   ) 130,251( حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زمیلة 
 ) 650,000(  - ربح بیع عقارات استثماریة 

 3,469,139   3,169,253  إستھالك وإطفاء  
 ) 51,262(  390,799  فروقات عمالت أجنبیة(أرباح) خسائر  

 863,336   929,476  تكالیف تمویل
 ) 229,483(  ) 296,152( إیرادات تمویل 

 ) 85,927(  ) 260,225( ربح من بیع ممتلكات وعقارات ومعدات 
  6,984,807   3,857,476 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 191,683   2,950,645  ودائع ألجل 

 3,110,802   ) 293,956( بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر صافي الحركة على موجودات مالیة 
 ) 62,468(  624,444  مدینون وموجودات أخرى 

 218,812   ) 170,825( قروض وسلف 
 132,697   ) 2,916,061( دائنون ومطلوبات أخرى 

 7,449,002   7,179,054  األنشطة التشغیلیة  من الناتجة  صافي التدفقات النقدیة
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: 
 ) 61,279(  ) 301,615(  المدفوع لشراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 460,561   1,290,131   المحصل من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ) 2,695,749(  ) 6,998,471( المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات 

 444,155   1,092,924  ومعدات وعقارات ممتلكات  المحصل من إستبعادات 
 -  ) 3,085,500( المدفوع لشراء عقارات استثماریة 

 2,300,000   - عقارات استثماریةالمحصل من بیع 
 -  ) 21,700( شركة تابعة في    إضافیة حصةلإلستحواذ على  المدفوع 

 1,737,732   4,170,747  توزیعات أرباح نقدیة مستلمة 
 314,797   442,856  مستلمة  إیرادات تمویل 

 2,500,217   ) 3,410,628( األنشطة االستثماریة  من  الناتجة(المستخدمة في)   صافي التدفقات النقدیة
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 
 ) 3,440,642(  9,225,899  من بنوك وعمالء ودائع  على صافي الحركة 
 ) 1,745,201(  4,755,245  دائني التمویل اإلسالمي على صافي الحركة 
 ) 2,304,074(  ) 1,681,774( تأجیرإلتزامات عقود 

 ) 998,518(  ) 721,013( مدفوعة    تكالیف تمویل
 -  ) 13,631,268( توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة لمساھمي الشركة األم 

 ) 96,642(  ) 763,140( توزبعات أرباح نقدیة مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة 
 ) 8,585,077(  ) 2,816,051( األنشطة التمویلیةالمستخدمة في  صافي التدفقات النقدیة

 1,364,142   952,375  في النقد والنقد المعادل  الزیادةصافي 
 ) 25,276(  14,237  أثر تغیرات أسعار الصرف على نقد ونقد معادل بالعمالت األجنبیة 

 19,252,073   20,379,753  نقد ونقد معادل في بدایة الفترة  
 20,590,939   21,346,365    )3(إیضاح   نقد ونقد معادل في نھایة الفترة

 
 

ً  ) تشكل جزءا  16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (   المجمعة.  المكثفة  من المعلومات المالیة المرحلیة           
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 لشركة األمل والنشاطتأسیس ال -1
ھي شــركة مســاھمة كویتیة عامة مســجلة في دولة الكویت. تم تأســیس الشــركة بموجب عقد    )"الشــركة األم"(  الشــركة الكویتیة لالســتثمارإن 

 الكویت. بورصةإن الشركة األم مدرجة في  .1961دیسمبر  3 بتاریخوالمؤرخ  852تأسیس رقم 
 

تعمل الشـركة األم بصـورة رئیسـیة    (الشـركة األم الرئیسـیة).  لھیئة العامة لالسـتثمارل  %76  إن الشـركة األم ھي شـركة تابعة ومملوكة بنسـبة
 بتقدیم خدمات االستثمار والخدمات المالیة.

 
 من قبل بنك الكویت المركزي وھیئة أسواق المال كشركة استثماریة.اإلشراف علیھا إن أنشطة التمویل للشركة األم یتم تنظیمھا و

 
الصــفاة، الرمز البریدي    1005ص.ب :   –  5إن عنوان الشــركة األم المســجل ھو: شــرق، شــارع مبارك الكبیر، بنایة ســوق المناخ، الدور  

 ، دولة الكویت.13011
 

 .2022 أغسطس 9بتاریخ  إدارة الشركة األممن قبل مجلس  المجمعة المكثفة تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة
 

 أسس العرض -2
"التقریر المالي المرحلي". إن السیاسات    34            ً                             المجمعة طبقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم    المكثفة  لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة

المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة المجمعة    المكثفة   المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة 
   . 2021 دیسمبر 31السنویة للسنة المالیة المنتھیة في 

 
إن التعدیالت والتفسیرات التي یتم تطبیقھا  لم تقم المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر.  

 لیس لھا تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.  2022ألول مرة في 
 
ــ  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة إن ــمن جمیع المعلومات واإلفصـ للمعاییر       ً وفقا    المعدة  احات المطلوبة لبیانات مالیة كاملةال تتضـ

الدولیة للتقاریر المالیة الصــادرة عن مجلس معاییر المحاســبة الدولیة وأنظمة حكومة دولة الكویت لمؤســســات الخدمات المالیة التي تخضــع  
وتتطلب ھذه اللوائح تطبیق كافة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر قابة بنك الكویت المركزي وھیئة أسواق المال.  لر

ائر اإلئتمانیة المتوقعة ضـمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة تثناء متطلبات القیاس واإلفصـاح فیما یتعلق بالخـس بة الدولیة باـس ):  9رقم (  المحاـس
ــائر اإلئتمان طبقا للمعیار الدولي للتقاریر "األدوات المالیة" ــھیالت اإلئتمانیة ھي أعلى من خس ــائر اإلئتمان على التس ــات خس ــص . إن مخص

ــات طبق9المالیة رقم ( ــصـ ــھیالت   أ) والمحددة طبقا لقواعد البنك المركزي والمخصـ ــنیف التسـ ــة بتصـ لقواعد بنك الكویت المركزي الخاصـ
نیة وآلیة حسـاب مخصـصـاتھا. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االسـتحقاقات المتكررة العادیة والتي تعتبر اإلئتما

ال    2022 یونیو 30المنتھیة في    أشھر  ستةال  فترةإن نتائج األعمال ل.  ضروریة لعرض عادل في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
. للحـصول على معلومات إـضافیة  2022دیـسمبر   31                    ً                                                             تعتبر بالـضرورة مؤـشرا  عن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للـسنة المالیة المنتھیة في  

 .2021 دیسمبر 31یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المالیة المنتھیة في 
 

 نقد معادلنقد و -3

 
   یونیو  30

2022  

 دیسمبر 31
2021 

  ) مدقق(
   یونیو 30

2021 
 10,938,095  11,916,167  10,995,909  ولدى البنوك   ولدى المحافظ الصندوق  ينقد ف

 9,652,844  8,463,586  10,350,456  (أ)   ودائع قصیرة األجل
  21,346,365  20,379,753  20,590,939 

 
        ً         %) ســنویا . إن تلك 0.90  – 2021 یونیو  30%،  1  - 2021دیســمبر    31% (1معدل العائد الفعلي على الودائع قصــیرة األجل   بلغ ) أ(

 أشھر. ثالثةأقل من  استحقاق تعاقدي فترةالودائع لدیھا 
 

 استثمارات في أوراق مالیة -4

 
   یونیو  30

2022  

 دیسمبر 31
2021 

  ) مدقق(
   یونیو 30

2021 
 122,554,510  129,240,213  120,419,989 مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات 

 14,380,671  14,279,289  12,993,249 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 133,413,238  143,519,502  136,935,181 

 
 إستثمار في شركات زمیلة -5

ذ.م.م.    -   إل اس العقاریة % من حصص شركة  23نسبة  ب   باإلعتراف  كة األم ، قامت الشر2022  یونیو   30خالل الفترة المالیة المنتھیة في  
 . مدینون وموجودات أخرى، حیث تم إعادة تصنیفھا من حساب دینار كویتي 3,351,584بمبلغ 
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 أسھم خزانة -6

 
   یونیو  30

2022  

 دیسمبر 31
2021 

  ) مدقق(
   یونیو 30

2021 
 3,261,581  3,261,581  3,261,581 عدد األسھم (سھم) 

 0.5917  0.5917  0.5917 النسبة لألسھم المصدرة (%) 
 704,501  896,935  479,452 القیمة السوقیة (دینار كویتي) 

 734,629  734,629  734,629 التكلفة (دینار كویتي) 
 

. إن ھذا الرصید غیر قابل  2022  یونیو  30بما یساوي رصید أسھم الخزانة كما في    األرباح المرحلةقامت إدارة الشركة األم بتجمید جزء من  
ً                              بناء  على تعلیمات ھیئة أسواق المال للتوزیع طوال فترة احتفاظ المجموعة بأسھم الخزانة       . 

 
 في أوراق مالیة استثماراتأرباح (خسائر) صافي  -7

 أشھر المنتھیة في  للثالثة 
 یونیو 30

 أشھر المنتھیة في  ستةلل 
   یونیو 30

 2022  2021  2022  2021 
غیر محققة من التغیر في القیمة  أرباح  (خسائر)  

من   العادلة  بالقیمة  المالیة  للموجودات  العادلة 
 (13,848,436)   خالل األرباح أو الخسائر

 

 8,738,445 

 

)9,221,495 (   10,673,111 
بالقیمة    أرباح مالیة  موجودات  بیع  من  محققة 

 204,040  العادلة من خالل األرباح  أو الخسائر   
 

 712,913 
 

  83,644   1,619,495 
 1,574,609   4,089,422   874,119   3,757,489  إیرادات توزیعات أرباح 

 (9,886,907)   10,325,477  )5,048,429 (   13,867,215 
 

 السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)  ربحیة(خسارة)  -8
الفترة الخاص   ربح(خسـارة)    السـھم األسـاسـیة والمخففة بقسـمة  ربحیة(خسـارة)    لیس ھناك أسـھم عادیة مخففة متوقع إصـدارھا. یتم إحتسـاب

 بمساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة:
 

 
 

 أشھر المنتھیة في  ثالثةلل
 یونیو  30

 ستة أشھر المنتھیة في لل 
 یونیو   30

 2022  2021  2022    2021 
الفترة الخاص بمساھمي الشركة  (خسارة) ربح  

 13,778,636   )3,548,650(  10,240,027   )8,424,061( األم  
        

        المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة: 
في   بالكامل  والمدفوعة  المصدرة  األسھم  عدد 

 551,250,000   551,250,000   551,250,000   551,250,000  بدایة الفترة 
 )3,261,581(  )3,261,581(  )3,261,581(  )3,261,581( سھم الخزانة أل     ً                 ناقصا : المتوسط المرجح 

 547,988,419   547,988,419   547,988,419   547,988,419  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة  
        
 فلس   فلس   فلس   فلس  

األســاســیة والمخففة  الســھم  (خســارة) ربحیة 
 18.69  ) 15.37( الخاصة بمساھي الشركة األم

 
)6.48 (  25.14 

 
 السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم متطابقة. ربحیة     ً                                  نظرا  لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن
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  أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة -9

 إن فراد اإلدارة العلیا. أو  كالمساھمین الرئیسیین، أعضاء مجلس اإلدارة صلة  ذات أطراف  مع متنوعة  بالدخول في معامالت المجموعة  قامت
 مع تمت  التي  الھامة  والمعامالت  األرصدة  المجموعة. إن إدارة  قبل  من  علیھا الموافقة  یتم المعامالت  بھذه المتعلقة  وشروط الدفع  األسعار
 یلي:  كما  ھيخالل الفترة / السنة  صلة  ذات أطراف

 
 :األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

     
 المساھمین 

  الرئیسیین  
 یونیو  30
 2022  

 دیسمبر 31
2021 

  )مدقق(
 یونیو  30

 2021 
            

 31,266,300  31,158,029  9,577,398  9,577,398        ودائع من عمالء
 41,459  40,701  20,790  ¤ 20,790      دائنون ومطلوبات أخرى 

            
 المجمع:  المعامالت المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف

       

     
 أشھر المنتھیة في   للثالثة

  یونیو  30
 أشھر المنتھیة في    ستةلل

 یونیو  30
     2022  2021  2022  2021 

 1,911,632  1,776,405  1,000,922  869,417     صافي إیرادات أتعاب وعموالت 
 129,055  126,134  65,519  58,167     تكالیف تمویل 

            
         للشركة األم:  مزایا أفراد اإلدارة العلیا

  
 أشھر المنتھیة في   للثالثة

  یونیو  30
 أشھر المنتھیة في    ستةلل

 یونیو  30
     2022  2021  2022  2021 

 317,445  ¤ 290,536  161,948  129,576     مزایا قصیرة االجل 
 50,752  ¤ 63,115  23,133  42,492     مكافأة نھایة الخدمة 

     172,068  185,081  353,651  368,197 
 

 مانةاألموجودات  -10
لي القیمة  تقوم المجموعة بإدارة محافظ االـستثمار نیابة عن الھیئة العامة لالـستثمار الكویتیة والوكاالت الحكومیة والمؤـسـسات المالیة. بلغ إجما

  30ملـیار دیـنار كویتي،   2.220  - 2021دیســــمبر   31ملـیار دیـنار كویتي (  2.037مبلغ   2022 یونیو 30الدفتریة لـھذه المـحافظ كـما في  
ة.  2.153  -  2021  یونیو ة المجمـع ة المكثـف ة المرحلـی الـی ات الـم افظ في المعلوـم ذه المـح ار كویتي) ولم تنعكس ـھ ار دیـن افظ   ملـی ال ترتبط المـح

 بالموجودات العامة للمجموعة. وتتخذ المجموعة القرارات المتعلقة باالستثمارات بما یتماشى مع االتفاقیات ذات الصلة.
 

األسھم   بالتداول علىوالذي تقوم الشركة األم  ، قامت الشركة بالحصول على رخصة صانع سوق 2021 دیسمبر  31المنتھیة في  سنة خالل ال
محققة    الخاصة بالعمالء، وعلیھ لم تنعكس ھذه األسھم في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، كما لم تنعكس أیة أرباح أو خسائر غیر

                                 ً                                          جة عن التداول على تلك األسھم وفقا  للشروط التعاقدیة بین العمالء والشركة األم. نات 
 

ال  3,958,727  مبلغ  بلغت اإلیرادات المكتسبة من الموجودات بصفة األمانة أعاله    2022  یونیو  30المنتھیة في    ستةدینار كویتي لفترة 
دینار    3,450,676  –  2021  یونیو  30أشھر المنتھیة في    ستةدینار كویتي ولفترة ال  7,392,062  -  2021دیسمبر    31(للسنة المنتھیة في  

 كویتي). 
 

 رتباطات الرأسمالیة وااللتزامات المحتملةاإل -11
 

 رتباطات الرأسمالیةاإل ) أ(

 
   یونیو  30

2022  

 دیسمبر 31
2021 

  ) مدقق(
   یونیو 30

2021 
 64,741  62,028  53,688 مقابل إقتناء استثمارات  إرتباطات

 
 لتزامات المحتملةاإل ) ب (

 
   یونیو  30

2022  

 دیسمبر 31
2021 

  ) مدقق(
   یونیو 30

2021 
 2,293,122  2,293,122  2,293,122 خطابات ضمان 
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 الموجودات والمطلوبات المالیة -12

 والمطلوبات المالیة للمجموعة ھو كما یلي: إن جدول استحقاقات الموجودات 
 

 2022 یونیو  30  
 المجموع   الجزء غیر المتداول   الجزء المتداول   

       : الموجـــودات
 21,346,365  -  21,346,365  نقد ونقد معادل 

 9,569,355  -  9,569,355  ودائع ألجل 
 10,909,590  -  10,909,590  مدینون وموجودات أخرى 

 3,353,763  -  3,353,763  قروض وسلف 
 133,413,238  12,993,249  120,419,989  استثمارات في أوراق مالیة 
 19,651,124  19,651,124  -  استثمار في شركات زمیلة 

 26,774,029  26,774,029  -  عقارات استثماریة 
 11,042,602  11,042,602  -  موجودات غیر ملموسة 

 26,703,413  26,703,413  -  ومعدات    وعقارات  ممتلكات
 3,708,252  3,708,252  -  اإلستخدام موجودات حق 

 266,471,731  100,872,669  165,599,062  مجموع الموجودات       
       

    المطلوبات: 
 81,961,052  -  81,961,052  ودائع من بنوك وعمالء 

 12,111,529  -  12,111,529  دائنو تمویل إسالمي 
 16,259,014  6,672,058  9,585,956  دائنون ومطلوبات أخرى 

 3,527,035  -  3,527,035  قروض ألجل 
 4,548,444  1,668,055  2,880,389  تأجیرإلتزامات عقود 

 118,406,074  8,340,113  110,065,961  مجموع المطلوبات       
 

 (مدقق)   2021دیسمبر  31  
 المجموع   الجزء غیر المتداول   الجزء المتداول   

       : الموجـــودات
 20,379,753  -  20,379,753  نقد ونقد معادل 

 12,520,000  -  12,520,000  ودائع ألجل 
 15,054,548  -  15,054,548  مدینون وموجودات أخرى 

 3,184,453  -  3,184,453  قروض وسلف 
 143,519,502  14,279,289  129,240,213  استثمارات في أوراق مالیة 
 16,177,639  16,177,639  -  استثمار في شركات زمیلة 

 24,239,810  24,239,810  -  عقارات استثماریة 
 11,042,602  11,042,602  -  موجودات غیر ملموسة 

 22,656,003  22,656,003  -  ومعدات   وعقارات ممتلكات 
 4,759,143  4,759,143  -  موجودات حق اإلستخدام 

 273,533,453  93,154,486  180,378,967  مجموع الموجودات       
       

       المطلوبات: 
 72,344,354  -  72,344,354  ودائع من بنوك وعمالء 

 7,356,284  -  7,356,284  دائنو تمویل إسالمي 
 18,960,090  6,634,754  12,325,336  دائنون ومطلوبات أخرى 

 3,771,555  -  3,771,555  قروض ألجل 
 6,167,296  3,146,084  3,021,212  تأجیرإلتزامات عقود 

 108,599,579  9,780,838  98,818,741  مجموع المطلوبات       
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 2021 یونیو 30  
 المجموع   الجزء غیر المتداول   الجزء المتداول   

       : الموجـــودات
 20,590,939  -  20,590,939  نقد ونقد معادل 

 11,546,500  -  11,546,500  ودائع ألجل 
 15,306,878  -  15,306,878  مدینون وموجودات أخرى 

 3,186,191  -  3,186,191  قروض وسلف 
 136,935,181  14,380,671  122,554,510  استثمارات في أوراق مالیة 
 12,544,644  12,544,644  -  استثمار في شركات زمیلة 

 25,104,203  25,104,203  -  عقارات استثماریة 
 11,042,602  11,042,602  -  موجودات غیر ملموسة 

 23,981,627  23,981,627  -  ومعدات   وعقارات ممتلكات 
 5,810,031  5,810,031  -  موجودات حق اإلستخدام 

 266,048,796  92,863,778  173,185,018  مجموع الموجودات       
       

       المطلوبات: 
 78,954,977  -  78,954,977  ودائع من بنوك وعمالء 

 8,132,294  -  8,132,294  دائنو تمویل إسالمي 
 17,039,942  6,357,169  10,682,773  دائنون ومطلوبات أخرى 

 3,942,400  3,942,400  -  قروض ألجل 
 6,079,190  3,053,504  3,025,686  تأجیرإلتزامات عقود 

 114,148,803  13,353,073  100,795,730  مجموع المطلوبات       
 

 القطاعمعلومات  -13
 

 القطاعات التشغیلیة  )أ (
إلى المنتجات والخدمات التي تقدمھا وتتضمن أربعة قطاعات یتم               ً  عمال استنادا  أألغراض اإلدارة، تنقسم أنشطة المجموعة إلى وحدات  

 إعداد تقاریر بشأنھا:
 

 إدارة األصول: تتضمن المتاجرة في األوراق المالیة المسعرة وإدارة الصنادیق والمحافظ. -
االستثمارات المباشرة وتمویل الشركات: تتضمن إدارة الشركات التابعة والزمیلة، واستثمارات استراتیجیة طویلة األجل وأنشطة   -

 إقراض وأنشطة عقاریة وتأجیر. 
 الخزینة: تتمثل في عقود مبادالت العمالت األجنبیة وأنشطة سوق المال. -
 العملیات األخرى: أنشطة اإلدارة والدعم. -

 
عمال كل على حدة لغرض  جنة التنفیذیة لإلدارة ھي المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغیلیة، وتراقب نتائج التشغیل لوحدات األ إن الل

على األرباح أو الخسائر ویتم قیاسھا بشكل متسق                                                                                       ً  اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاعات استنادا  
 المجمعة.  المرحلیة المكثفة المالیة  المعلوماتباح أو الخسائر في مقابل األر

 
 فیما یلي تفاصیل القطاعات المذكورة أعاله والتي تشكل معلومات قطاعات التشغیل للمجموعة: 

 
  2022 یونیو 30أشھر المنتھیة في  ستةلل

 المجموع

  
 

 عملیات أخرى

 

 الخزینة 

االستثمارات  
المباشرة وتمویل 

 الشركات 

 

 إدارة األصول 

 

          
 إیرادات القطاع صافي  ) 1,808,887(  1,930,900  1,010,098  4,293,940  5,426,051

 مصروفات القطاع  ) 1,371,623(  ) 1,675,272(  ) 736,615(  ) 551,526(  ) 4,335,036(
 القطاع نتائج  ) 3,180,510(  255,628  273,483  3,742,414  1,091,015

 إستھالك وإطفاء ) 3,447(  ) 17,100(  )5(  ) 3,148,701(  ) 3,169,253(

130,251 
 

- 
 

- 
 

130,251 
 

- 
 أعمال حصة في نتائج
 شركات زمیلة 

  القطاع ربح (خسارة) ) 3,183,957(  368,779  273,478   593,713   ) 1,947,987(
 مجموع الموجودات  94,525,061   111,254,772  2,000,000   58,691,898   266,471,731
 مجموع المطلوبات  49,396  3,209,006  88,225,155  26,922,517  118,406,074
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  2021 یونیو 30أشھر المنتھیة في  ستةلل

 المجموع 

  
 

 عملیات أخرى 

 

 الخزینة

االستثمارات   
المباشرة وتمویل  

 الشركات 

 

 إدارة األصول

 

          
 إیرادات القطاع صافي  12,080,613   7,257,351   743,963   5,755,714   25,837,641 
 مصروفات القطاع  ) 1,554,131(  ) 1,671,360(  ) 589,304(  ) 3,834,379(  ) 7,649,174(
 نتائج القطاع  10,526,482   5,585,991   154,659   1,921,335   18,188,467 
 إستھالك وإطفاء ) 93(  ) 22,695(  )5(  ) 3,446,346(  ) 3,469,139(
 شركات زمیلة أعمال حصة في نتائج  -  ) 51,840(  -  -  ) 51,840(
  القطاع(خسارة)  ربح 10,526,389   5,511,456   154,654   ) 1,525,011(  14,667,488 
 مجموع الموجودات  98,673,016   ¤ 111,472,279   1,200,025   54,703,476   266,048,796 
 مجموع المطلوبات  80,044   4,721,559   82,061,608   27,285,592   114,148,803 

 
 القطاعات الجغرافیة  )ب (

للقطاعات الجغرافیة التالیة حسب الموقع الجغرافي لعمالء وموجودات كل قطاع على                  ً موجوداتھا طبقا  و  ھاإیرادات   قامت المجموعة بتصنیف
 حدة: 

  2022 یونیو  30
  إیرادات صافي   موجودات   نفقات رأسمالیة 

 دولة الكویت  14,898,445   182,610,297   7,955,388
 دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى ) 474,288(  36,009,926   -
 دول منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا األخرى  ) 58,822(  2,847,807   -
 أوروبا  ) 5,610,087(  32,149,882   -
 الوالیات المتحدة األمریكیة  ) 2,005,979(  8,623,172   -
 آسیا ) 1,323,218(  4,230,647   -

7,955,388   266,471,731   5,426,051  
 

  (مدقق)   2021دیسمبر  31
  إیرادات   موجودات   نفقات رأسمالیة 

 دولة الكویت  42,175,805   176,663,736   5,225,357 
 دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى 2,309,995   38,345,670   -
 دول منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا األخرى  809,357   2,888,966   -
 أوروبا  3,408,079   39,065,480   -
 الوالیات المتحدة األمریكیة  1,650,573   10,730,538   -
 آسیا 1,232,645   5,839,063   -

 5,225,357   273,533,453   51,586,454  
 

  2021 یونیو 30
  إیرادات   موجودات   نفقات رأسمالیة 

 دولة الكویت  22,584,909  171,119,124  2,695,749
 مجلس التعاون الخلیجي األخرىدول  1,164,731  40,148,847  -
 دول منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا األخرى  602,616  2,667,733  -
 أوروبا  544,444  38,236,337  -
 الوالیات المتحدة األمریكیة  926,510  8,019,458  -
 آسیا 14,431  5,857,297  -

2,695,749  266,048,796  25,837,641  
 
  العامةالجمعیة  -14

، البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في  2022  مارس   20عتمدت الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ  إ
دینار كویتي وصرف مكافأة    13,699,710فلس للسھم بإجمالي مبلغ    25بواقع  ، كما وافقت على توزیع أرباح نقدیة  2021دیسمبر    31

 . 2021دیسمبر  31عن السنة المنتھیة في  دینار كویتي 225,000عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ أل
 

، البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في  2021مارس    30إعتمدت الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ  
دینار    5,000توزیع أرباح نقدیة أو صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة فیما عدا صرف مبلغ  ، كما وافقت على عدم  2020دیسمبر    31

  . 2020دیسمبر  31كویتي للعضو المستقل عن السنة المالیة المنتھیة في 
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 قیاس القیمة العادلة -15

ح أو الخسائر والموجودات المالیة بالقیمة العادلة  تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة كالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األربا
 من خالل الدخل الشامل اآلخر، والموجودات غیر المالیة كالعقارات االستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة. 

 
خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف السوق كما   تمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن استالمھ من بیع األصل أو الممكن دفعھ لسداد االلتزام من

 في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة: 
 

 .من خالل السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام 
  عدم وجود سوق رئیسي.من خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو االلتزام في حال 

 
قیاس    یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیة المجمعة من خالل مستوى 

 متسلسل استنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل كما یلي: 
 

 األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة.المستوى  -
المـستوى الثاني: ویـشمل أـسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مـستوى مدخالت جوھري نـسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بـشكل مباـشر  -

 أو غیر مباشر.
 التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح.المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم و -

 
 :لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة                             ً المسجلة بالقیمة العادلة طبقا   الموجوداتیبین الجدول التالي تحلیل 

 
 2022 یونیو  30 
 المجموع   الثالث المستوى   المستوى الثاني   األول المستوى  

  أو  األرباحموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
        : الخسائر

 20,497,326  -  -  20,497,326 أوراق مالیة مسعرة 
 31,397,575  31,397,575  -  - أوراق مالیة غیر مسعرة 

 68,525,088  -  68,525,088  - صنادیق استثماریة 
 20,497,326  68,525,088  31,397,575  120,419,989 

  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
        اآلخر: 

 1,008,921  -  -  1,008,921 أوراق مالیة مسعرة 
 11,984,328  11,984,328  -  - أوراق مالیة غیر مسعرة 

 1,008,921  -  11,984,328  12,993,249 
        

 26,774,029  6,588,311  20,185,718  - استثماریة عقارات 
 160,187,267  49,970,214  88,710,806  21,506,247 المجموع 

 
 (مدقق)   2021دیسمبر  31 
 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  

  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
        الخسائر: 

 25,259,618  -  -  25,259,618 أوراق مالیة مسعرة 
 30,907,239  30,907,239  -  - أوراق مالیة غیر مسعرة 

 73,073,356  -  73,073,356  - صنادیق استثماریة 
 25,259,618  73,073,356  30,907,239  129,240,213 

  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر: 

 
 

 
 

 
 

 

 949,782  -    -  949,782 أوراق مالیة مسعرة 
 13,329,507  13,329,507  -  - أوراق مالیة غیر مسعرة 

 949,782  -  13,329,507  14,279,289 
        

 24,239,810  6,588,311  17,651,499  - عقارات استثماریة 
 167,759,312  50,825,057  90,724,855  26,209,400 المجموع 
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 2021 یونیو 30 
 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  

        الخسائر:   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
 20,271,582  -  -  20,271,582 أوراق مالیة مسعرة 

 29,005,821  29,005,821  -  - أوراق مالیة غیر مسعرة 
 73,277,107  -  73,277,107  - صنادیق استثماریة 

 20,271,582  73,277,107  29,005,821  122,554,510 
  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

        اآلخر: 
 841,193  -  -  841,193 أوراق مالیة مسعرة 

 13,539,478  13,539,478  -  - أوراق مالیة غیر مسعرة 
 841,193  -  13,539,478  14,380,671 
        

 25,104,203  18,159,442  6,944,761  - عقارات استثماریة 
 162,039,384  60,704,741  80,221,868  21,112,775 المجموع 

 
 والثاني والثالث. تحویالت ما بین المستویات األول یكن ھناك لم ، السنة / خالل الفترة 

 
،  التمویل اإلسالمي   و ، دائن ودائع من بنوك وعمالء  ، وموجودات أخرى  نومدین   ، جلأل ودائع    قدرت اإلدارة أن القیمة العادلة للنقد والنقد المعادل، 

                                    ً                                       تقارب قیمھم الدفتریة بشكل كبیر نظرا  لقصر فترة إستحقاق ھذه األدوات المالیة.  وقروض ألجل  ومطلوبات أخرى دائنون 
 

   الحالیة والسابقة:  الفترةفیما یلي بیان الحركات في الموجودات المقاسة كمستوى ثالث خالل 
 

2022یونیو  30   

 

  موجودات مالیة
بالقیمة العادلة من  

األرباح أو  خالل 
 الخسائر 

موجودات مالیة   
بالقیمة العادلة  

  الدخل من خالل 
 ر الشامل األخ

 

عقارات 
 المجموع   إستثماریة 

 50,825,057   6,588,311   13,329,507   30,907,239  2022 ینایر  1الرصید كما في 
في   األرباح بھا  الخسائر  المعترف  أو  األرباح  بیان 

 183,636    المجمع
 

- 
 

-   183,636 
بیان  الخسائر في  بھا  الخسائر   المعترف  أو    األرباح 

 - المجمع  الدخل الشامل اآلخرو
 

)356,663 ( 
 

-  )356,663 ( 
 ) 681,816(  -  ) 988,516(  306,700  صافي اإلضافات / اإلستبعادات 

 49,970,214   6,588,311   11,984,328   31,397,575  2022  یونیو 30الرصید كما في  
 

(مدقق)   2021دیسمبر  31   

 

  موجودات مالیة
بالقیمة العادلة من  

األرباح أو  خالل 
 الخسائر 

موجودات مالیة   
بالقیمة العادلة  

  الدخل من خالل 
 ر الشامل األخ

 

عقارات 
 المجموع   إستثماریة 

 48,288,393   8,744,761   12,521,655    27,021,977  2021 ینایر  1الرصید كما في 
في   األرباح بھا  الخسائر  المعترف  أو  األرباح  بیان 

 4,357,068    المجمع
 

- 
 

 443,550   4,800,618 
بیان  األرباح في  بھا  الخسائر   المعترف  أو    األرباح 

 - المجمع  الدخل الشامل اآلخرو
 

 18,280 
 

-   18,280 
 (2,282,234)  (2,600,000)  789,572   ) 471,806( صافي اإلضافات / اإلستبعادات 

 50,825,057   6,588,311   13,329,507   30,907,239  2021 دیسمبر 31الرصید كما في 
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2021یونیو  30   

 

  موجودات مالیة
بالقیمة العادلة من  

األرباح أو  خالل 
 الخسائر 

موجودات مالیة   
بالقیمة العادلة  

  الدخل من خالل 
ر الشامل األخ  

 

عقارات 
 المجموع   إستثماریة 

 57,997,718   18,454,086   12,521,655   27,021,977  2021 ینایر  1الرصید كما في 
في   األرباح بھا  الخسائر  المعترف  أو  األرباح  بیان 

 2,506,952    المجمع
 

- 
 

-   2,506,952 
بیان  (الخسائر)  األرباح في  بھا  أو    المعترف  األرباح 

 - المجمع  الدخل الشامل اآلخرو  الخسائر
 

 316,255 
 

)294,644 (   21,611 
 178,460   -  701,568   ) 523,108( اإلستبعادات 

 60,704,741   18,159,442   13,539,478   29,005,821  2021 یونیو 30الرصید كما في 
 

 : بیان بالمدخالت غیر الملحوظة وتحلیل حساسیة الموجودات المقاسة كمستوى ثالثفیما یلي 
 

 الموجودات المالیة: 
 

     القیمة العادلة كما في  

 
  یونیو 30

2022 
دیسمبر   31 

 (مدقق)  2021
  یونیو 30 

2021  
مدخالت غیر  ال
  ملحوظة الھامة ال

حساسیة المدخالت غیر الملحوظة  
 للقیمة العادلة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من  
 31,397,575  خالل األرباح أو الخسائر 

 

30,907,239 

 

29,005,821 

 

 معدل خصم السیولة 
5% – 50 % 

قد ینتج عن الزیادة (النقص) في معدل   
% إلى زیادة  10ة بواقع  خصم السیول 

(نقص) القیمة العادلة بمبلغ  
 دینار كویتي.   3,137,958

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من  
 11,984,328 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

13,329,507 

 

13,539,478 

 

 معدل خصم السیولة 
5% – 50 % 

قد ینتج عن الزیادة (النقص) في معدل   
% إلى زیادة  10خصم السیولة بواقع  

(نقص) القیمة العادلة بمبلغ  
 دینار كویتي   1,198,433

 
 ") Covid– 19األثر المترتب على وباء (" -16

") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم إلى تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة،  Covid - 19أدى تفشي فیروس كورونا ("
ت، عن  حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الكوی 

لم العالم  أنحاء  في جمیع  مختلفة  دعم  المجموعة  تدابیر  الوباء على عملیات  تفشي  تأثیر  اإلیضاح  ھذا  یبین  المحتملة.  السلبیة  اآلثار  واجھة 
 . 2022 یونیو 30والتقدیرات واألحكام الھامة التي تطبقھا اإلدارة في تقییم الموجودات والمطلوبات كما في 

 
 إدارة مخاطر االئتمان 

                                                                                       ً                العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفا  التي تأثرت في    مجموعةاتخذت إدارة ال
ٍ                       المقام األول ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عال  من إدارة تلك المخاطر.                                                 

 
وباء (" الناجمة عن  الیقین  في عوامل    المجموعة ") من  Covid - 19تطلبت حاالت عدم  العالمیة  التقلبات  تأثیر  االعتبار  تأخذ في  أن 

المتوقعة كما في   الخسائر االئتمانیة  لتحدید  تم أخذھا في االعتبار وذلك  التي  المستقبلیة  الكلي  قامت    . 2021  یونیو  30االقتصاد  وعلیھ 
 دینار كویتي كخسائر إئتمانیة متوقعة.   81,465المجموعة بتسجیل مبلغ 

 
 السیولةإدارة مخاطر  

اصل  توبتقییم السیولة ووضع التمویل بعنایة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر المناسبة. س الشركةقوم ت ")، Covid - 19استجابة لتفشي وباء ("
   وذلك من خالل مراقبة تدفقاتھا النقدیة وتوقعاتھا بعنایة. ا تقییم مركز السیولة لدیھ المجموعة 

 
 قیاس القیم العادلة لألدوات المالیة 

في االعتبار اآلثار المحتملة لتقلبات السوق الحالیة وذلك عند تحدید المبالغ المفصح عنھا للموجودات المالیة غیر المسعرة    مجموعة ال أخذت
ً                                                                       یمثل أفضل تقییم لإلدارة بناء  على المعلومات المتاحة التي یمكن مالحظتھا كما في تاریخ البیانات المالیة  والذي،  مجموعةلل . بالنظر  المجمعة                             

بتقییم ما إذا كانت القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تمثل السعر الذي    مجموعة ")، قامت الCOVID - 19یر وباء ("إلى تأث 
 یمكن تحقیقھ للمعامالت بین المشاركین في السوق في الوضع الحالي. 

 
 ). 15ى اإلشارة إلى (إیضاح فیما یتعلق بقیاسات القیمة العادلة، یرج مجموعة لمزید من المعلومات حول سیاسة ال 

  



 
 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –الشركة الكویتیة لالستثمار
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تثماریة  قیاس القیم العادلة لألدوات غیر المالیة (ممتلكات وعقارات ومعدات، موجودات حق اإل  تخدام، عقارات اـس ركات  وـس تثمار في ـش اـس

 زمیلة)
") على القیمة الدفتریة  Covid - 19، قامت المجموعة بتحدید تأثیر تفشي وباء ("المرحلیة المكثفة المجمعة  المالیة المعلومات  كما في تاریخ  

والناتج من التأثیر على التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن ھذه الموجودات غیر المالیة    2022 یونیو  30لموجوداتھا غیر المالیة كما في 
.  2022 یونیو 30                                         ً                                                                    أو توقعات المشاركین في السوق للسعر اعتماد ا على المنھج المستخدم في تحدید القیمة العادلة لتلك الموجودات كما في 

                                               ً                               اعات التي توجد فیھا ھذه الموجودات قد تأثرت سلبا ، ومع استمرار الوضع في التطور  تدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافیة والقط
واالنتشار، تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة لتعكس قیمة ھذه الموجودات غیر المالیة بشكل  

 المجمعة.  المكثفة المعلومات المالیة المرحلیةمناسب في 
 

 االستمراریةمبدأ  
      ً                                                                                                   تقییما  حول قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة حول    مجموعةأجرت ال

ورأس المال والسیولة. رغم األثر المتفاقم    مجموعةالمخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي لل
لدیھا موارد كافیة لالستمرار في مزاولة عملیاتھا التشغیلیة   مجموعة، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر التوقعات إلى أن ال19لوباء كوفید  

ً                                                                                فضال  عن أن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر بشكل مادي منذ   . ونتیجة لذلك، فقد أعدت  2021  دیسمبر  31   
 بما یتوافق مع أساس مبدأ االستمراریة.  المجمعة  المكثفة یة المرحلیة المعلومات المالھذه 
 

تأثیر وباء ("  لتفشي  الحالیة والمتوقعة  تستمر اآلثار  المتوقع أن  التطور    ") Covid - 19من  المالیة في  العالمي واألسواق  على االقتصاد 
والتدفقات    للمجموعة                           ً                   حلة ولكن یمكن أن یؤثر سلبا  على األداء المالي  واالنتشار، كما ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكد في ھذه المر

حیث قد یكون    ا مراقبة توقعات السوق وتحدیث االفتراضات والتوقعات الخاصة بھ  المجموعة واصل  ت النقدیة والمركز المالي في المستقبل. س
 المجمعة في المستقبل.  المكثفة  لذلك تأثیر كبیر على المعلومات المالیة المرحلیة

 


