
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ش.م.ك.ع. شركــة التسهيــالت التجاريــ

 وشركاتها التابعة

 الكويــتدولــة 

 المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحلية 

 مراقبي الحسابات المستقلين مراجعةوتقرير 

 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

)غير مدققة(



 

 

 

 

 

 

 ع.م.ك.ش.ة  شركــة التسهيــالت التجاريــ

 وشركاتها التابعة

 الكويــتدولــة  

 المجمعةالمكثفة المعلومات المالية المرحلية 

 وتقرير مراجعة مراقبي الحسابات المستقلين 

 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 )غير مدققة(

 

 

 صفحــةال فهــرس ال

 

  مجمعة الالمكثفة لية الية المرحلما حول المعلومات مراقبي الحسابات المستقلينمراجعة تقرير 

 

 1 المجمع المكثفبيان المركز المالي المرحلي 

 

 2 المجمع المكثفالمرحلي  الخسارةأو  الربحبيان 

 

 3 المجمع المكثف المرحلياآلخر الشامل الدخل و الخسارةأو  الربحبيان 

 

 4  المجمع  المكثفلكية المرحلي بيان التغيرات في حقوق الم

 

 5  المجمع  المكثفت النقدية المرحلي دفقات لابيان 

 

   11 -        6    المجمعة  ةالمكثفالمالية المرحلية  إيضاحات حول المعلومات

 

 

 

 

 

 







 اتها التابعة ش.م.ك.ع. وشرك -ة التسهيالت التجاريركة ش

 دولة الكويـــت 

 2022مارس  31ية في الثالثة أشهر المنتهة مع لفترالمجف مرحلي المكثالالخسارة أو  حبيان الرب

 )غير مدقق( 

 )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي( 
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 مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في إيضاح 

  2022  2021 

 3,447  3,085  ةاالئتماني تسهيالت الإيرادات 

     

 126  210 6 حصة في نتائج شركات زميلة 

 92  80  فوائد إيرادات

 01  19  أخرى  اتداري إ

 51  44    ماريةرادات إيجار من عقارات استث ي إ

 960  ,0033 10 من استثمارات  ربحصافي 

 -  43  عمالت أجنبيةترجمة  أرباحصافي 

 1,239  ,9933  مجموع اإليرادات األخرى 

     

 (594)  )6(48  أعباء تمويل

 (812)  (561)  هاتعلقة ب تكاليف موظفين ومصاريف م

 3)6(5  (363)  ية دارإو  ميةوممصاريف ع

 (32)  -  عمالت أجنبية ترجمة خسائر صافي 

 )1,80(3  ,1)(572  األخرىمجموع المصاريف 

 2,883  9124,  واالنخفاض في القيمة المتوقعة االئتمان ل مخصص خسائر ب ق حربال

 1,908  (423)  المتوقعة نيةئتمااالخسائر المخصص  رد ( / )تكوين

 1,794  4,489  ة ارس اإلد مجلاء عض أ  أةف اومكب  ائ ضرالقبل  حبرلا

 )(48  )(45  مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (162)  )(156  زكاة مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية وال

 (36)  )(36  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 4,545  4,252  الفترة  ربح

     

     : لـ  العائد

 4,542  025,4  م  األ مساهمي الشركة

 3  2  مسيطرة  الغير حقوق الجهات 

  4,252  4,545 

 9  8 11 فلس  -  السهم ربحية

 

 المجمعة. المكثفة ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية   تشكل جزءً رفقة ت المإن اإليضاحا

 

 



 ة لتابعا اوشركاته ع.ش.م.ك. -ة جاريتشركة التسهيالت ال

 ـت دولة الكويــ

 2022 رسما 31تهية في لمنهر اة أشترة الثالثلمجمع لفامرحلي المكثف الوالدخل الشامل اآلخر  بيان الربح أو الخسارة

 )غير مدقق( 

 لف دينار كويتي( بالغ باأل)جميع الم
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 مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 2022  2021 

 ,4554  524,2 الفترة   ربح

    مل اآلخر  اشل الالدخ 

    دة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة بنود يمكن إعا 

 4)(8  (7) يةترجمة عمالت أجنب خسارة 

    إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة ن يتم بنود ل 

 60  912 ر خآل ال لشامالعادلة من خالل الدخل ا القيمةب  ودات ماليةلموجالتغير في القيمة العادلة 

 12  905 للفترة خر  الدخل الشامل األ

 4,557  5,157 للفترة  الشامل   الدخلإجمالي  

    

    : لـ  العائد

 4,554  55,15 مساهمي الشركة األم  

 3  2 مسيطرة  الغير حقوق الجهات 

 5,157  4,557 

 

 المجمعة. ة كثفالمة رحلي ملا  ةلي لمااذه المعلومات ه ال يتجزأ من  تشكل جزءً ت المرفقة ايضاحإن اإل

 



 لتابعة اش.م.ك.ع. وشركاتها  -ة شركة التسهيالت التجاري

 كويـــت دولة ال

 2022مارس  31جمع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الممرحلي المكثف الت في حقوق الملكية  راالتغي بيان

 قق( )غير مد

 تي( ر كوينالف ديالغ باألالمبع )جمي
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 مساهمي الشركة األم ل حقوق الملكية العائدة 

 

  حصص

  جهات ال

غير  

 مجموع لا  مسيطرة ال

 

  رأس المال 

عالوة  

  إصدار 

احتياطي  

  قانوني 

احتياطي  

  اختياري 

 احتياطي  

القيمة  

  العادلة 

احتياطي  

ترجمة  

الت  عم

  نبية أج

احتياطي  

إعادة تقييم  

  أرض 

  همأس

  ينة خز

  نمح بر

  سهم أ يعب

  ينة خز

 أرباح 

 المجموع   مرحلة 

 158,034  47  157,987  5,4131  14  ( 11,271)  898  872  ( 3,434)  09348,  52,293  1,433  53,676   2021ديسمبر  31صيد فـي الر

 4,252  2  250,4  04,25  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (7)  -  (7)  -  -  -  -  (7)  -  -  -  -  - ة ي ب ن جت أمالع ترجمة  تسويات

 ودات ماليةلموج في القيمة العادلة التغير

لشامل  العادلة من خالل الدخل ا القيمةب 

 912  -  912  -  -  -  -  -  129  -  -  -  -   خرآلا

 القيمةب  ودات ماليةموجربح من بيع 

 -  -  -  639  -  -  -  -  )639(  -  -  -  - خرآللشامل االعادلة من خالل الدخل ا

 7,61)7(  -  7,61)7(  7,61)7(  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات

 2,46)0(  2  2,46)2(  2)(728,  -  -  -  (7)  273  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 155,574  49  5155,52  12,685  14  )1,2711(  988  865  (3,161)  09348,  2,2935  1,433  53,676 2022 مارس 31الرصيد في 

                          

 153,127  42  153,085  7,485  14  (11,271)  852  985  1,030  8,0934  50,788  1,433  53,676 2020ر ديسمب 31في الرصيد 

 4,545  3  5424,  ,5424  -  -  -  -  -  -  -  -  - الفترة ربح

 (48)  -  (48)  -  -  -  -  )(48  -  -  -  -  - بية أجن ت مالع مة جرت  تياتسو

 ودات ماليةلموجادلة لعا ةالتغير في القيم

لشامل  العادلة من خالل الدخل ا القيمةب 

 60  -  60  -  -  -  -  -  60  -  -  -  - خر آلا

 القيمةب  ودات ماليةموجربح من بيع 

 -  -  -  48  -  -  -  -  (48)  -  -  -  - رخ آلال لشام العادلة من خالل الدخل ا

 4,557  3  4,554  04,59  -  -  -  (48)  12  -  -  -  - رة إجمالي الدخل الشامل للفت 

 157,684  45  157,639  12,075  14  (11,271)  852  937  21,04  09348,  50,788  1,433  53,676 2021 مارس 31الرصيد في 

 عة. مجالمالمكثفة رحلية المعلومات المالية الم من هذهال يتجزأ   زءاً ل ج تشك  ةقمرفلا اتاحإليضا نإ



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  -ة جاريشركة التسهيالت الت

 ــت دولة الكويـ

 2022مارس  31هية في هر المنتالثالثة أش لفترةالمجمع لمكثف مرحلي االقدية نبيان التدفقات ال

 ير مدقق( )غ

 ر كويتي( )جميع المبالغ باأللف دينا
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 مارس  31 أشهر المنتهية في  ثالثةال إيضاح 

  2022    2021 

     األنشطة التشغيلية  

وضريبة دعم   علميبحصة مؤسسة الكويت للتقدم ال المخصصات المتعلقة قبل  الربح

 1,794  4,489  مجلس اإلدارة ء أعضا ومكافأة  ةكاالعمالة الوطنية والز

     تعديالت لـ:

 (92)  (80)  إيرادات فوائد

 1,9)80(  423  ( الخسائر االئتمانية المتوقعة/ )رد مخصص تكوين

 (334)  )1,817(  ل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالمالية موجودات من  ربح غير محقق

 -  (545)  ل الربح أو الخسارةلية بالقيمة العادلة من خالما تجوداموربح محقق من 

 (626)  )(642  ت  دات توزيعاراإي 

 12)6(  (210)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 70  53  استهالك

 594  648  التمويل أعباء

 55  23  فأة نهاية الخدمة للموظفين مكا صصخم

  2,342  42,42 

 466,8  23,62  دينو التمويلم

 ً  (31)  (1,636)  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

 59)(9  (765)  أخرى  توبامطلة دائنة وذمم تجاري 

 010,44  5633,  الناتج من العمليات  يالنقدالتدفق 

 (4)  (24)  وظفين لمالمدفوع لمكافأة نهاية الخدمة ل

 92  80  فوائد مستلمة 

 757  612  توزيعات مستلمة  

 511,10  4,231  ناتج من األنشطة التشغيلية ال  دالنق  فيصا

     

     ستثمارية األنشطة اال

 12,692  3313,3  ألجل ودائع  حصالت منت م

 )13,000(  (30,050)  ودائع ألجل 

 3)(355,  (23)  أو الخسارة خالل الربح ة من ادلشراء موجودات مالية بالقيمة الع

 906  1,182  أو الخسارة ة من خالل الربح دلالعا مةي قبال  ماليةموجودات  متحصالت من بيع

 (947)  (456)  الدخل الشامل اآلخر  دلة من خاللعالايمة بالق ت ماليةموجودا  شراء

 784  1,921  خالل الدخل الشامل اآلخر من من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة  متحصالت

 )092,2(  5,887  االستثمارية  ةطنشاأل (يدم فستخالم الناتج من / ) صافي النقد

     

     األنشطة التمويلية 

 15,000  15,575    لجض أل صالت من قروحت م

 )19,064(  ,7)28(0  قروض ألجل  سداد

 (291)  (22)  مدفوعة توزيعات 

 6)(06  (639)  مدفوعة  -أعباء تمويل 

 (4,961)  436,7  ة مويلياألنشطة الت (دم فيستخالم الناتج من / )صافي النقد 

 2243,  17,752  قد المعادل والن في النقد   صافي الزيادة

 12,459  12,207  دل في بداية الفترة د المعاقن الوالنقد 

 15,683  29,959 3 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

 جمعة. المة فث المكحلية ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المر  اً جزء تشكل إن اإليضاحات المرفقة



 ة عابركاتها الت.م.ك.ع. وشش - ةت التجاريالشركة التسهي

 ـت ــدولة الكوي

 2022 سمار 31ر المنتهية في المجمعة لفترة الثالثة أشهالمكثفة لومات المالية المرحلية حول المعإيضاحات 

 قة()غير مدق

 (م يذكر غير ذلكما ل األلف دينار كويتيببالغ لم)جميع ا
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 التأسيس واألنشطة الرئيسية  .1

ً   1977يناير    16( في الشركة األم")". ع.ك.ش.م   –جارية الت   يالتكة التسهت شرتأسس   لقانون الشركات التجارية بدولة الكويت. وفقا

 .1984سبتمبر   29مالية بتاريخ ج أسهم الشركة األم في سوق الكويت لألوراق التم إدرا

 الوساطة. مال واالستثمار وأع لمجموعة في أنشطة التمويلة لي سي الرئ نشطة تتمثل األ

 الكويت.  ، دولة13103، الصفاة 24284ل هو ص.ب. سجالم ماأل ان الشركةعنوإن 

    .2022 مايو 9بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة

 بية الهامة اسح ملات االسياس اد وأساس اإلعد .2

 س اإلعداد ا أس 2.1

فيما عدا ما    " لمرحليةالمالية االتقارير  "  34الدولي رقم  ر المحاسبة  يالمعاً  وفق  المجمعة   ةكثفالملية  المرح الية  ملت االمعلوماتم إعداد  

   .ورد أدناه

لة  المركزي وهيئة أسواق المال في دو   تي الكوبنك    رة عنالصادتعليمات  لوفقاً ل المكثفة المجمعةالية المرحلية  ملت االمعلوماتم إعداد  

ه التعليمات من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي  هذ  . تتطلب مؤسسات الخدمات الماليةفيما يخص    الكويت

 التعديل التالي: الدولية للتقارير المالية مع  تطبيق المعايير

 لتوجيهات بنكعلى أنها الخسائر االئتمانية المتوقعة المحتسبة وفقًا    االئتمانية  تهيالالتسة على  قياس الخسائر االئتمانية المتوقع •

المالية  ت  ي والك للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  بشأن  وفقاً  "األ   9المركزي  احتسابها  المطلوب  المخصصات  أو  المالية"  دوات 

 .أيهما أعلى، الصلة تاذ ات احفي اإلفصالالحق  جانب أثرهاإلى  ،نك الكويت المركزيلتعليمات ب 

 خدام في دولة الكويت". ية المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لالست الملير ادولية للتقاريُشار إلى اإلطار أعاله بـ "المعايير ال

ة  عد مُ ة  ع ممجة  سنوي مالية  بيانات  المطلوبة ل  ت واإليضاحاتال تتضمن جميع المعلومامعة  جالمالمكثفة  المرحلية    ات الماليةعلومإن الم

 .  2021ديسمبر  31السنوية المجمعة للمجموعة كما في انات المالية ي ا مقترنة بالب ءتهقراوينبغي رير المالية  قاً للمعايير الدولية للتقافو

التعدي اإلدا  أير  في ب الرة أن جميع  الضرورية  المتكررة قدت  المع  مت   ما في ذلك االستحقاقات  الإدراجها في  اللومات    ية لحر ممالية 

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً    2022مارس    31  يف  ةي تهمن فترة الللال  ائج األعمدلة. إن نت ن العرض بصورة عاليكوة  المجمعمكثفة  لا

   .2022ديسمبر  31في  تنتهي التي الماليةنة عن النتائج التي يمكن توقعها للس

 امة  السياسات المحاسبية اله  2.2

 ت ابيان لاإعداد    في دمةستخالممعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع تلك  لا  ادعدفي إ  ة تخدمالمسياسات المحاسبية  الس  نإ

لتقارير المالية  لدولية لايير التعديالت على المعا  عن  ينتج  لم.  2021يسمبر  د  31في  السنوية للمجموعة للسنة المنتهية  المجمعة    المالية

أو أداء  مالي  ركز الالمالسياسات المحاسبية أو  على  مادي  أثر  أي    2022يناير    1  بدأ في أو بعدي ت الت السنوية    راتبقة على الفت المط

   جموعة.ملا

    أرصدة بنكيةنقد و ال .3

  مارس 31 

2022 

  ديسمبر 31 

2021 

 )مدققة( 

  مارس 31 

2021 

 29  9  17 نقد بالصندوق 

 8,968  8,773  11,737 أرصدة بنكية

 ,80516  14,845  85372, ودائع 

 39,607  62723,  25,505 

 (9,822)  9,8)43(  5),38(8 شهر تجاوز ثالثة أآجال استحقاق أصلية ت  ناقصاً: ودائع ذات

 -  -  (1,052) مستحق لبنوك ناقصاً: 

 -  (1,577)  (2,758) ناقصاً: رصيد نقدي لدى أطراف أخرى 

 8315,6  207,12  29,959 ع مجمتدفقات النقدية الالنقد والنقد المعادل وفقاً لبيان ال

  11,141: 2021ديسمبر  31) دينار كويتيألف  11,197بمبلغ  يةن ناريكي والليرة اللب مقومة بالدوالر األمألجل جموعة ملا ودائعن إ

لغ  مبان هذه الألمجموعة  ادارة  إ  ترى.  لدى بنوك لبنانيةمودعة  و   (ألف دينار كويتي  11,182:  2021مارس    31، ودينار كويتيألف  

سمبر  دي   31)  ألف دينار كويتي  9,184  تبلغ  الودائع ألجلو   بنكيةالرصدة  األ  علىالمتوقعة    يةخسائر االئتمان ال  إنرداد.  ت لة لالسقاب 

 (.ألف دينار كويتي 1,674: 2021مارس  31، وألف دينار كويتي 8,442: 2021



 ابعة .ع. وشركاتها الت.م.كش - ةت التجاريشركة التسهيال

 الكويـــت دولة 

 2022س مار 31المجمعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ثفة المكة المرحلية مات المالي لوحول المعاحات إيض

 )غير مدققة(

 (م يذكر غير ذلكا لم يتيأللف دينار كوا لمبالغ بميع اج)

7 

 دينو التمويل م .4

  مارس 31 
2022 

  ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة( 

  مارس 31 
2021 

 319,42  28,537  ,45129 ة قروض تجاري 
 3,95020  196,926  745,191 قروض شخصية 

 221,025  63,4522  228,881 
 ( 708,18)  (17,683)  ( 516,87) ناقصاً: إيرادات مؤجلة 

 204,150  207,780  210,794 
 ( 43,716)  (36,649)  ( 36,320) توقعة مال يةئتمان االخسائر ال ناقصاً: مخصص 

 7,83061  ,131171  078,167 

ألف دينار   28,214  اً لمتطلبات بنك الكويت المركزيفقو  ية المتوقعةالئتمان خسائر اال، بلغت مخصصات  2022  مارس  31كما في  

الخسائر   وهو أقل من(  كويتي  دينار  ألف  31,052:  2021مارس    31، وكويتي  دينار  ألف  28,512:  2021ديسمبر    31كويتي )

بنك الكويت   لتعليماتوفقاً    9ة  ي للتقارير المال  دوليالوالتي تم احتسابها وفقاً لمتطلبات المعيار    ني التمويلمدي على  متوقعة  ال  االئتمانية

 المركزي. 

المكتسبة   الفائدة  معدّل  متوسط  لفترة  من  إن  االئتمانية  ف  ثالثةالالتسهيالت  المنتهية     % 4.27  بلغت  2022  مارس  31ي  أشهر 

 . ( سنوياً %4.74:  2021مارس  31، و %3.62: 2021ديسمبر  31)

 استثمارات في أوراق مالية  .5

  رسما 31 

2022 

ديسمبر   31 

2021 

 قة( )مدق

  مارس 31 

2021 

 7714,0  20,000  20321, مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  موجودات

 36,594  4,5333  197,33 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 55,174  54,533  50,671 

 في شركات زميلة  اتاستثمار  .6

 :  زميلةالشركات الفيما يلي االستثمارات في 

 اسم الشركة الزميلة 
 التشغيل ان مك

  نسبة الملكية   والتسجيل 
 

 النشاط األساسي 

 رياعق استثمار  % 30.21  كويت ال   .م.العقاري ش.م.ك لالستثمارشركة التسهيالت 
 ة فارهير السيارات الر وتأجإيجا  % 44.56  الكويت  م. لوية للسيارات ش.م.ك.األوشركة 

أع نتائج  من  المجموعة  نصيب  الزميلةبلغ  الشركات  في  أ  210  مال  المنتهية  الفترة  عن  كويتي  دينار     2022  مارس  31لف 

إدارات الشركات  عدة من قبل  المالية المُ   المعلوماتى  إل  تستندالمعلومات المالية    هذه  إن.  (ألف دينار كويتي  126: 2021  مارس  31)

 زميلة.ال

 قـروض ألجـل  .7

  مارس 31 
2022 

ديسمبر   31 
2021 
 )مدققة( 

  مارس 31 
2021 

 7,7989  3105,88  106,580 مة بالدينار الكويتيقوّ مقروض 
 1,260  -  7,598 قروض مقّومة بالدوالر األمريكي 

 114,178  105,883  99,058 

الفترة،  الخ لمنح  اتفاقيات  ة  المجموع  برمتأل  جديدة  بالدين وقرتمويل  بمبلغ  ض  الكويتي  د  40ار  كويتي مليون     ينار 

كويتيدينا  نمليو  36:  2021ديسمبر    31) كويتيدينا  مليون  30  :2021  س ارم  31و  ،ر  و(ر  أمريكي    25مبلغ  ،  دوالر   مليون 

 . ( ال شيء :2021 مارس 31و ،ال شيء: 2021ديسمبر  31)

المتوسط   القروض  المرجإن  على  الفائدة  لمعدّل  الكويتي  القائمة  ح  وللقروض    %2.48  بلغ  2022  مارس  31في  بالدينار  سنوياً 

ً 2.43:  2021بر سمي د 31) سنوياً  %3.07 ر األمريكيبالدوال ً 2.91 و% سنويا %  2.43 :2021 مارس  31، و على التوالي% سنويا

 .( % سنوياً على التوالي 2.88سنوياً و



 ابعة .م.ك.ع. وشركاتها التش - ةالتجاري تشركة التسهيال

 دولة الكويـــت 

 2022مارس  31ثة أشهر المنتهية في معة لفترة الثالالمجمكثفة اللمالية المرحلية لومات ال المعحوإيضاحات 

 )غير مدققة(

 (لكم يذكر غير ذلما  ينار كويتيداأللف لمبالغ بجميع ا)

8 

ألإ القروض  بالمجموعة  الجل  ن  في  خاصة  كما  بموجب    2022  مارس  31والقائمة  اقتراضها  تم  تم قد  لقد  متغيرة.  فائدة  اتفاقيات 

 المجموعة عقود عمالء بقيمة قدمتتجارية بحتة. ي سوق الدين على أسس ارية عادية متاحة فتج داّلتائدة وفقاً لمعالفمعدالت د ي تحد

( ألف دينار كويتي  95,365  :2021  مارس  31و  ،ألف دينار كويتي  115,557:  2021ديسمبر    31)  ينار كويتيألف د  114,006

  بلغت صدة قائمة  ( بأر ض ألجلقر   15 :2021  مارس  31و  ،لجأل قرض    12:  2021ديسمبر    31قرض ألجل )  12كضمان لعدد  

 ( ينار كويتيألف د 99,058 :2021 مارس 31و ،ألف دينار كويتي  105,883:  2021ديسمبر  31) ألف دينار كويتي 114,178

   الصلةمعامالت األطراف ذات  .8

ذات   األطراف  والمساه  الصلة تشتمل  الزميلة  الشركات  وأعضاء  معلى  الرئيسيين  اين  وموظفي  مجلس  الرئ إلاإلدارة  يسيين  دارة 

اعتماد    . يتمالصلةف ذات  راوعة معامالت مع األط المجم  تبرمم والشركات التي يملكون حصصاً رئيسية فيها.  بالمجموعة وعائالته

 لمجموعة.  سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة ا

 : لمجمعةلمرحلية اا ةمعلومات المالي في ال المتضمنة الصلةف ذات ا أرصدة األطر معامالت و فيما يلي

 ات موظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة األم مدفوع ( أ

 شهر المنتهية في الثالثة أ 

 رس ما 31

 2022  2021 

 104  412 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 )(115  167 دمة للموظفين مكافأة نهاية الخ

 291  )(11 

 مدينو التمويل   ( ب

 21  76  يناير 1د في رصي ال

 96  -  مة لقرض خالل الفترة ت مقددفعا

 (3)  (5)  أقساط مسددة مستلمة 

 87  71    رسام 31الرصيد في 

 ينة خزأسهم ال .9

 

  سمار  31

2022 

ديسمبر   31 

2021 

 )مدققة( 

  مارس 31 

2021 

      

 ,0655  5,933  386,3 القيمة السوقية لمجموع أسهم الخزينة المشتراة )ألف دينار كويتي( 

 5.39  5.39  395. األسهم المصدرة   نسبة

 28,942  28,942  28,942 مجموع عدد األسهم )باأللف( 

المشتراة طوال فترة تملكهـا وذلـك وفقـاً لتعليمـات خزانة  ال  تكلفة أسهم  عادلت   حلةات وأرباح مرتياطي حاظ بافت الحبااألم    تلتزم الشركة

 الجهات الرقابية ذات العالقة.

 استثمارات  من   حربالفي اص .10

 

 منتهية في الثالثة أشهر ال

 مارس  31

 2022  2021 

 334  1,817 ارة الخس الربح أول خالموجودات مالية بالقيمة العادلة من من  ربح غير محقق

 -  545 ل الربح أو الخسارة ودات مالية بالقيمة العادلة من خال وجمربح محقق من بيع 

 626  642 زيعات وإيرادات ت 

 3,004  960 

 



 ابعة وشركاتها الت .م.ك.ع.ش - ةت التجاريشركة التسهيال

 دولة الكويـــت 

 2022مارس  31المنتهية في الثة أشهر المجمعة لفترة الثثفة المكالمرحلية لومات المالية حول المعحات إيضا

 )غير مدققة(

 (ر غير ذلككم يذما ل دينار كويتياأللف لمبالغ ب)جميع ا
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 هم السـ بحيةر .11

 ي: الالت ى النحو عل رةاألسهم القائمة خالل الفت جح لعدد على المتوسط المرفترة ال ربحالسهم بتقسيم  ربحيةاب يتم احتس

 أشهر المنتهية في الثالثة   

 س ار م 31

 2022  2021 

 4,542  ,0254 الفترة بحر

 م ــسه 

 536,764  4536,76 المصدرة والمدفوعة )باأللف(  مدد أسهم الشركة األالمتوسط المرجح لع

 (28,942)  2)(8,942 كة األم )باأللف( ينة للشرالمتوسط المرجح لعدد أسهم الخز

 07,8225  507,822 لف( األب لقائمة للشركة األم )سهم اعدد األرجح لتوسط المالم

 9  8 فلس  -السهم  ربحية

 ت  ات وتحليل القطاعا اإليراد .12

عمليات القروض االستهالكية االئتمانية  إن جميع  هيالت االئتمانية للعمالء.  تزاول المجموعة نشاطها في مجال واحد، وهو منح التس

 الكويت. دولة اخل وخارج د تااستثمار المجموعةلك الكويتي. تمت محلي السوق الفي ل تتم بالكام

المستخدمة    اتالموجودوصافي    مطلوباتجموع الوم   الموجوداتومجموع    قطاعات للربح من األنشطة االعتياديةالتحليل    فيما يلي

 : ي حسب الموقع الجغراف

 المجمــوع   ــي دول  ــت الكوي 

       2022 مارس 31في 

ضريبة دعم  و، م العلميدللتق  تي ة مؤسسة الكوحص بل الربح ق

 4,489  598  3,891 أعضاء مجلس اإلدارة لزكاة ومكافأة او، العمالة الوطنية

 286,820  44,563  257242, الموجودات  إجمالـي

 )(131,246  7,59)(8  123)(648, مطلوبات إجمالـي ال

 ,574155  5636,9  118,609 لمستخدمة ا الموجوداتصافي 

      

        2021 سر ام 31في 

ضريبة دعم  و، م العلميدللتق  حصة مؤسسة الكويتالربح قبل 

 4,791  454  74,33 اء مجلس اإلدارة أعضالزكاة ومكافأة و، العمالة الوطنية

 264,857  42,370  222,487 الموجودات إجمالـي 

 )3,17071(  1,26)0(  105)(913, مطلوبات لـي الإجما

 6847,15  041,11  6,57411 المستخدمة  جوداتمو لا فيصا

 مات التزا .13

نار  دي ألف    907 :2021  مارس   31، وال شيء :2021ديسمبر    31)ي  نار كويت دي ألف    456رأسمالية بمبلغ    التزامات دى المجموعة  ل

 ات. اء استثمار( نتيجة شريكويت 

 نوية مومية السالجمعية الع .14

  في للسنة المنتهية  المدققة  ية المجمعة  تم اعتماد البيانات المالون  ة العمومية للمساهمي عي ملجا  جتماعا  عقدن ا  ،2022  مارس  23  بتاريخ

ألف    7,617( بمبلغ  الواحد  فلس للسهم  10  :2020)  الواحد  فلس للسهم  15  اقعوب   د توزيع أرباحاعتمتم اكما  ،  2021ديسمبر    31

 (.ألف دينار كويتي 5,078: 2020) تيدينار كوي 



 ابعة .م.ك.ع. وشركاتها التش - ةالتجاريت يالشركة التسه 

 ولة الكويـــت د

 2022مارس  31لثالثة أشهر المنتهية في مجمعة لفترة االالمكثفة لمالية المرحلية لومات احول المعإيضاحات 

 )غير مدققة(

 (ذكر غير ذلكم يما ل األلف دينار كويتيلمبالغ بجميع ا)
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 ة  الير الم ة المخاطر إدا .15

 تقديرات القيمة العادلة 

كما   لسوقركين في امشا  بينيتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة  س إن القيمة العادلة هي السعر الذي  

معلومات حول   يةلتالاول ابين الجدير. ت العادلة في نهاية كل فترة تقرللمجموعة بالقيمة  الموجودات الماليةالقياس. يتم قياس في تاريخ 

 . الموجودات الماليةقيم العادلة لهذه كيفية تحديد ال

 تسلسل القيمة العادلة 

 القيمة العادلة بواسطة طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلفة على النحو التالي:  يحلل التسلسل التالي األدوات المالية ب 

 مماثلة؛  موجودات أو مطلوباتل شطوق ن في س  المعدلة()غير األسعار المعلنة  : 1المستوى  •

سواء بشكل مباشر    لألصل أو االلتزاموالتي تعتبر ملحوظة   1ضمن المستوى  مدخالت بخالف األسعار المعلنة  :  2المستوى  •

 كـ "األسعار" أو غير مباشر كـ "مشتقات األسعار"؛ و 

تتضمن  أسالي  :  3المستوى  • التي  التقييم  تستند    يلت ا  اتمطلوب وال  وداتموج المدخالت  ب  ملحوظة إال  سوقية  بيانات    لى 

 . مدخالت غير ملحوظة()

 المالية  الموجودات

ادلة كما في عالالقيمة   تسلسل    

القيمة  

ادلة الع  

 

 القطاع 

مارس   31 

2022 

ديسمبر   31 

2021 

مارس   31 

2021 

  

من خالل   لةبالقيمة العاد ماليةموجودات 

 516,13  رةمسعة ي مالراق أو –  بح أو الخسارةالر

 

 مؤسسات مالية   1المستوى   10,826  14,956

 خدمات   1ستوى الم  -  232  233  

  368,16  15,188  26,810     

ن خالل  م بالقيمة العادلة موجودات مالية

تمثل  أوراق مالية  –بح أو الخسارة  الر

 4,835  غير مسعرة  دينأدوات 

 

 الية مؤسسات م  2ى المستو  ,5123  ,2814

  لمن خال العادلةبالقيمة  موجودات مالية

غير  صناديق   –خر بيان الدخل الشامل اآل

 509  مسعرة

 

 مؤسسات مالية   2المستوى   062,5  -

من خالل   العادلةمة بالقي  وجودات ماليةم

غير   أدوات دين –آلخر بيان الدخل الشامل ا 

 83,76  مسعرة

 

 سات مالية مؤس  2توى سلما  3,328  3,770

 عةصنا  2مستوى ال  0,251  1,250  1,250  

 قارات  ع  2المستوى   2,500  2,500  2,500  

  86212,  212,33  5,3911     

من خالل   ادلةالعبالقيمة  ةوجودات مالي م

ير غ  يةأوراق مال –الدخل الشامل اآلخر 

 21,761  مسعرة

 

 ات  رقاع  3المستوى   023,20  ,29722

 صناعة  3المستوى   ,7071  1,633  01,61  

 مالية مؤسسات   3المستوى   51,45  2,135  630,1  

 خدمات    3المستوى   518  494  496  

 لمن خال العادلةقيمة بال موجودات مالية

غير  أدوات دين –اآلخر الشامل الدخل 

 456  مسعرة

 

 مؤسسات مالية   3المستوى   454  445

  449,52  27,013  424,45     

  55,174  54,533  1,6705     



 ابعة .م.ك.ع. وشركاتها التش - ةالتجاريت يالشركة التسه 

 ولة الكويـــت د

 2022مارس  31لثالثة أشهر المنتهية في مجمعة لفترة االالمكثفة لمالية المرحلية لومات احول المعإيضاحات 

 )غير مدققة(

 (ذكر غير ذلكم يما ل األلف دينار كويتيلمبالغ بجميع ا)
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 : 3صنفة ضمن المستوى ركة في االستثمارات الم الح فيما يلي

 

  مارس 31 

2022 

ديسمبر   31 

2021 

 )مدققة( 

  مارس 31 

2021 

 23,766  228,84  27,013  رصيد االفتتاحي ال

 27  ( 4,314)  903  لسنة لتغير في القيمة العادلة خالل اا

 945  05,70  (51)  ت / تحويالت مشتريا

 (284)  ( 3,215)  1),(921  اتمبيع

 44,452  27,013  449,25  لختامي صيد االر

 رى.  خطريق أسعار السوق المسعرة والنماذج األ هم عنتثمارات في أستوصل إلى القيم العادلة لالسيتم ال

ي قيمة األصل. إن المدخالت المستخدمة في أساليب  المماثلة وصافبالشركات    قعلت سوقية ملحوظة تت تتضمن أساليب التقييم معلوما

السالتقييم تتضمن بشكل رئيسي مضاعفا الدفترية ونسب ت السوق مثل نسبة  القيمة  ح. إن المدخالت غير ألرباة السعر إلى اعر إلى 

  . لةالقيمة العاد تسلسل قياسات من 3ة في المستوى ة المستخدمة هي خصم انعدام السيول ي الملحوظة األكثر أهم

بهامش معقول، إلى وجود أي  ليل الحساسية الذي تم على تقديرات القيمة العادلة، من خالل تنويع افتراضات المعلومات  ال يشير تح

 المجمع.ثف المرحلي المكو الخسارة بيان الربح أالمجمع أو ثف المرحلي المكلمركز المالي يان ار جوهري على ب أث 

 19-ء كوفيد اوب األثر الناتج عن   .16

ارمة  صالتباعد االجتماعي  وإجراءات الالمكثفة  التطعيم    معدالتإن  .  19-ة عن وباء كوفيدالمجموعة تدريجياً من األثار الناتج  تعافىت 

بتنفيذ   قام بنك الكويت المركزي  ،2021و  2020  يعامخالل    .روس في لل  األخيرة   راتوتحمال  أثر  تحجيم  في  يركب بشكل    ساهمت قد  

تدابير   إلى  عدة  في  تعزي تهدف  التدابير  تلك  عن  اإلفصاح  تم  االقتصاد.  في  حيوي  بدور  القيام  على  المصرفية  القطاعات  قدرة  ز 

 . 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31في سنة المنتهية للعة جممالالمالية السنوية  اتن البيا

 

 

 

 

 

 


