
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش.م.ك.   -الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار  

 وشركاتها التابعة )عامة(
 

 المجمعة  المكثفة المالية المرحلية  معلوماتال

 وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل 

  2021 يونيو 30

  )غير مدققة( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

  للتمويل واالستثمار ش.م.ك. )عامة( الكويتيةالشركة 
 

 مقدمة
كة لشرا")  .م.ك. )عامة(ش  رلشركة الكويتية للتمويل واالستثماللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق  

وشرك )اتاألم"(  التابعة  إليهها  معًا  يشار  في  "بـ  ا  كما  و  وبياني  2021  يونيو  30المجموعة"(  الشاملدخ لاالدخل   ينالمرحلي  ل 

والس  به  ينالمتعلق   ينالمجمعين  المكثف أشهر  الثالثة  أشهر  لفترتي  التاريخ،    تينالمنتهي تة  في    يبيان وبذلك  الملكالتغيرات    ية حقوق 

النقدية  لتداو التاري  أشهر  ستةاللفترة    به  ينالمتعلق  ينالمجمع   ينالمكثف  ينالمرحليفقات  بذلك  إن  المنتهية  الادإ خ.  هي    األمكة  شررة 

وفقا    المسؤولة وعرضها  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  اإلععن  بألساس  المبين  إن .  2اح  إيضداد 

 المرحلية المكثفة المجمعة. مراجعتنا لهذه المعلومات المالية  جةر عن نتيمسؤوليتنا هي التعبي
 

  عةنطاق المراج
بمراجعتنا قمنا  للمعيافو  لقد  الدولي  قاً  قبل    2410ر  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة   ل قمستلا  مراقب 

ت  "للمجموعة المراجعة.  بمهام  المعلو المتعلق  مراجعة  الماتمثل  بصف  المرحليةة  ليمات  االستفسارات  توجيه  إلى    رئيسيةة  في 

االموظفين   عن  والمحاسبالمسؤولين  المالية  اإل  ةيألمور  األخرى  وتطبيق  واإلجراءات  التحليلية  نطاق  جراءات  إن  للمراجعة. 

لمعالتدقيق الذي  نطاق  شكل كبير من  بالمراجعة أقل   الدولية وعليه، فإيتم وفقاً  التدقيق  الحصول على تأكيد بأننا    ناكن نه ال يمايير 

 رأياً يتعلق بالتدقيق. نا ال نبدينإفي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي األمور الهامة الت  فةكاعلى علم ب
 

 النتيجة 
م يتم ل  المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقةأن المعلومات  جب االعتقاد بإلى علمنا ما يستو  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد

 .2إيضاح ألساس اإلعداد المبين بة، وفقاً ديماإعدادها، من جميع النواحي ال
 

 نونية والرقابية األخرى قاتقرير حول المتطلبات ال

ذلكباإل إلى  واستناداً ضافة  المكثفة    ،  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  الدفاتالمجمعة  إلى  في  وارد  هو  ما  مع  ر متفقة 

لقانون الشركات رقم   جود أية مخالفاتإليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا و  . نبين أيضاً، حسبما وصلاألم  ية للشركةبلمحاسا

الالح  2016لسنة    1 له والتعديالت  التنفيذية  قة  لها والئحته  الالحقة  للنظاموالتعديالت  أو  التأسيس  لعقد  أو  للشركة   ،   األم   األساسي 

 أو مركزها المالي.م ألاركة على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الش 2021يونيو 30ة في يشهر المنتهأ ستةالة خالل فتر
 

أنه خالل   إليه علمنا واعتقادنا،  ،مراجعتنانبين أيضـاً  القانونعلمنا وجود أية مخالفات  لم يرد إلى    حسبما وصل    32  رقم   ألحكام 

ام  حكهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو ألتنظيم الم ومركزي  ال  والتعديالت الالحقة له بشأن النقد وبنك الكويت  1968لسنة  

المنتهية في    ستة الفترة  خالل    به  المتعلقة  تعليماتلمال والبشأن هيئة أسواق ا  2010  سنةل  7رقم    القانون   2021  يونيو  30أشهر 

ً مادي اً ه تأثيرقد يكون لعلى وجه   المالي.  اأو مركزه األم شركةلا نشاطعلى  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 العبدالجادر  عادل  بدر

 أ  فئة 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 لعيبان والعصيمي وشركاهم ا
 

 2021 أغسطس 12
 

   الكويت





 عة التاب اهتاكشر( وامةم.ك. )عش. - را ستثمالاويل وتملية لتويلكة االشرك
 

 

  .ةمعجلما ةفمكثاللية حلمرا ليةمالومات المعال ن هذهزأ مجيتال  جزءا  تشكل  17 إلى  1ن المرفقة م تيضاحاإن اإل
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 ق( دقم ير)غ معجملا كثفمال ل المرحليلدخا نبيا

  2021 يونيو 30ية في منته لا ةرتفلل

 
 

 المنتهية في  أشهر ةثالث ال
  يونيو 30

 المنتهية في  أشهر ستةال
 يونيو 30

 
 2021 2020  2021 2020 

 
 ي كويتنار يد يتير كودينا  نار كويتي يد يتير كودينا إيضاحات 

 يرادات إلا
      

 581,263 945,082  159,125 379,131  ل يموت تاداإير

 375,417 408,238  175,850 228,199  اراتستشوا إدارةأتعاب 

 559,490 518,400  233,826 290,136  طة ات وسعموال

 (945,610) 336,706  32,104 250,551 10 مارات تثاس ئر(خسا) إيرادات

 126,550 138,680  52,878 69,210  رجيتأ إيرادات

 81,297 60,576  40,823 30,216 6 زميلة كاتشر جفي نتائحصة 

 21,190 (62,589)  (2,603) (58,945)  ية أجنبعمالت  ترجمة  أرباح)خسائر( 

 54,890 236,983  23,689 209,160  أخرى  إيرادات

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

 
 1,397,658 715,692  2,582,076 854,487 

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

       ات روف مصال

 (242,158) (140,487)  (102,119) (68,198)  تمويل تكاليف 

 (1,122,939) (1,378,592)  (417,000) (626,905)  موظفين  تكاليف

 (610,317) (694,606)  (290,618) (357,458)  ة يتسويقارية ودإوية عموم تمصروفا

 (134,770) (149,992)  (59,448) (77,039)  الك هتاس

 نئتماالا خسائرص مخص(  تكوين) در

 وقعةتمال
 

11 112,020 (2,278,877)  340,846 (3,171,943) 

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

 
 (1,017,580) (3,148,062)  (2,022,831) (5,282,127) 

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

 (4,427,640) 559,245  (2,432,370) 380,078  ب ائص الضرمخصقبل   (الخسارة) الربح

     - (24,009)      - (16,570)  بائضرال مخصص تكوين

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

 (4,427,640) 535,236  (2,432,370) 363,508    ةفترل ا( )خسارة ربح

 

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

       

       :  الخاص بـ 

 (4,108,840) 457,488  (2,446,386) 305,173  األم مساهمي الشركة  

 (318,800) 77,748  14,016 58,335  الحصص غير المسيطرة 

 

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

 (4,427,640) 535,236  (2,432,370) 363,508  ة رفتال رة( سا)خ حرب

 

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

اهمي  سمبالخاصة  السهم )خسارة(  ربحية

 فلس   (13.3) فلس   1.5  فلس   (7.9) فلس  1.0 12   األمركة شلا

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

 

 



 عة التاب اهتاكشر( وامةم.ك. )عش. - را ستثمالاويل وتملية لتويلكة االشرك
 

 

  .ةمعجلما ةفمكثاللية حلمرا ليةمالومات المعال ن هذهزأ مجيتال  جزءا  تشكل  17 إلى  1ن المرفقة م تيضاحاإن اإل
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 ( )غير مدققمع جملا فمكث الي رحللما  ملالشا خلدلا نايب

  2021 يونيو 30 ة فيالمنتهي ترةفلل

 
 المنتهية في  أشهر ةثالث ال

  يونيو 30
 المنتهية في  أشهر ستةال

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
 نار كويتي يد يتير كودينا  نار كويتي يد يتير كودينا 

      

 (4,427,640) 535,236  (2,432,370) 363,508  الفترة )خسارة( ربح

 ───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

      :أخرىشاملة  إيرادات

رحلي  ملا  لخدلن ابيا إلىيفها إعادة تصن قد يتم يتم أو ودبن
  :ة الحق تراتفي ف معمجلالمكثف ا

     

 ةمدرجة بالقيمتمويل  ومدينل ةدل عاي القيمة الير فالتغصافي 

 (26,067) (14,503) خرى األة ملاالش داترايإلخالل امن  ةلادعال

 

(16,523) 182,027 

ف المرحلي المكث لخالدن ياب إلى لمحوالقيمة العادلة ال احتياطي

خالل   من دلةاعال تمويل مدرجة بالقيمة  ومدينمن بيع  المجمع

 (27,974)    - خرى األ لةامشال يراداتاإل

 

(10,034) (26,135) 

  ومدينل ةوقعالمت مانئتالا خسائرالمكون لمخصص ال  يفاص

  ملةالشا يراداتإلل االمن خ ةعادلال مدرجة بالقيمةتمويل  

 1,525,465 210,275 خرىاأل

 

106,037 1,932,635 

 43,219 (15,086)  (6,776)  (9,277) يلةمزكات رشل خراآل الشامل  الدخل (رةخسا)ال في صةح

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

 186,495 1,464,648  64,394 2,131,746 

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

المرحلي المكثف  الدخل نبيا إلى  هايفنصتدة إعا ميت لند وبن
   :في فترات الحقة مجمعال

 

  

ة ية مصنفك لوق مالعادلة ألدوات حق ي القيمةالتغير فصافي 

 10,048 7,675 خرى األ ةلمالشا يراداتإلل اخال مندلة عالا ةقيمبال

 

29,641 (40,459) 

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

 2,091,287 94,035  1,474,696 194,170 ترة فلل   خراآل شاملال الدخل

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

 (2,336,353) 629,271  (957,674) 557,678 رة فتلل ةمل شاال (رةاالخس) الدخل ليامإج

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

      

      :  ص بـالخا

 (2,017,287) 551,523  (971,751) 499,343 األم   الشركة هميمسا

 (319,066) 77,748  14,077 58,335 ة طرسيالم رغي صحصال

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

 (2,336,353) 629,271  (957,674) 557,678 ترة فلل ةمل شاال (ةر اسخل )ا الدخل يلامإج

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

             

             

             

             

    

 



 ة عالتابا تهاكشرامة( و. )عم.كش. - را ستثمالاويل وتملية لتيولكالشركة ا
 

 

 .ةجمعالم فةكثالم ةة المرحلييلت المالمعلوماذه اه زأ منتجي ال جزءا   لتشك 17 إلى 1من  قةفالمر اتحيضاإلا إن
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 ()غير مدقق معالمج المرحلي المكثف ةكيفي حقوق المل بيان التغيرات

 2021 يونيو 30ي ف ةالمنتهي ةترللف 
 

   األم ركة  الش   ي مساهم ب   اصة خ ل ا 

 

 رأس 
 لمال ا 

 احتياطي
 ري با إج 

 طياحتيا 
 اختياري

 أسهم 
 نةخزي 

ة القيم   احتياطي 
 ة ل د لعا ا 

 حويلت   احتياطي 

 أجنبية  الت م ع 
  امالت  ع م   احتياطي 
 ية ملك حقوق  

 أرباح
 ة مرحل 

 المجموع  
 لفرعي ا 

 غير الحصص  
 رة يط مس ال 

 حقوق   مجموع 
 ة ملكي ل ا 

 
 يويت ر ك نا دي  دينار كويتي يكويت نار  ي د  يكويت   ار دين يكويت   ار ندي  دينار كويتي يتيو ك   دينار  ييت كو   ر ا ني د  يتيكو ر  نا دي  يتينار كو ي د  يت ير كو دينا 

 
           

 41,876,055 714,849 41,161,206 5,937,651 1,156,426 162,998 1,738,672 (3,145,214) 750,000 2,311,535 32,249,138   2021 يناير 1 ا فيمك

 535,236 77,748 457,488 457,488     -     -     -     -     -     -     -  ةترلفا ربح

شاملة  ال  (الخسارة)  الدخل

 94,035 - 94,035  - - (15,086) 109,121     -     -     -     -   للفترة األخرى

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

  (رة خساال ) الدخلإجمالي 

 629,271 77,748 551,523 457,488     - (15,086) 109,121     -     -     -     - للفترة  ةالشامل

  صصفي الح   الحركة صافي

 (10,790) (10,790)     -     -     -     -     -     -     -     -     - يطرة المسغير 

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

 42,494,536 781,807 41,712,729 6,395,139 1,156,426 147,912 1,847,793 (3,145,214) 750,000 2,311,535 32,249,138   0212 يونيو 30 في كما

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

 

 40,393,228 1,298,876 39,094,352 5,565,240 1,106,742 164,452 167,459 (3,145,214) 750,000 2,236,535 32,249,138  2020 يناير 1 كما في

 (4,427,640) (318,800) (4,108,840) (4,108,840)     -     -     -     -     -     -     -   رةالفت  ةارخس

شاملة  ال  (الخسارة)  الدخل

 2,091,287 (266) 2,091,553     -     - 43,063 2,048,490     -     -     -     - للفترة  األخرى

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

 (رةخسا)ال الدخلإجمالي 

 (2,336,353) (319,066) (2,017,287) (4,108,840)     - 43,063 2,048,490     -     -     -     - للفترة الشاملة

  صصفي الح الحركة صافي

 (2,833) (2,833)     -     -     -     -     -     -     -     -     -  يطرةغير المس

 

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

 38,054,042 976,977 37,077,065 1,456,400 1,106,742 207,515 2,215,949 (3,145,214) 750,000 2,236,535 32,249,138   2020 يونيو 30 كما في

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



 

 عة التابا تهاكشرامة( وم.ك. )عش. - را مستثالاويل وتملية لتيولكالشركة ا
 

 

 .معةجالم فةلمكثالية رحمية الالمت الاومعلن هذه المم أزتج يالا  تشكل جزء 17 إلى 1ة من مرفقال يضاحاتإلا إن
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 غير مدقق() عممجال ثفمكالي حلنقدية المرت الدفقاالتبيان 
   2021 يونيو 30في تهية منلا رةفتلل

 
 

 هية في المنت أشهر ستةال
 يونيو 30

 
 2021 2020 

 
 كويتي  ارنيد تيدينار كوي ت اح اإيض

    ل يغ شالت ةطشنأ

 (4,427,640) 535,236  ة الفتر خسارة()ربح 
    

    بصافي التدفقات النقدية:  الفترة)خسارة( ح رب  ةقب اديالت لمطعت 

 (6,203) (57,882) 10   أرباحتوزيعات 

 (81,297) (60,576)  زميلة  تاشرك في نتائج حصة 

 150,000 (4,000)  ة ستثماري ا اتارقعر ئ اس( خ لـ )أرباحيمة العادلة قلافي التغير 

 242,158  140,487  يلتمو يفالتك

 134,770  149,992  كاستهال

 2,112,059  (307,772) 4,11 تمويل  ولمدين  متوقعةال انئتماال ئرخسا ص مخص  تكوين( رد)

 1,059,884  (33,074) 11 أخرى دات موجول توقعةمالئتمان الا ئراسخ مخصص  تكوين( رد)

 103,956 151,081  للموظفين  دمةالخ يةة نهامكافأ صصمخ

  ──────── ──────── 

  513,492 (712,313) 

    : التشغيل طلوباتدات ومموجو يف اتري التغ

 1,711,469  (887,506)  أو الخسائر  رباحاألل  من خال ةل دعاال موجودات مالية مدرجة بالقيمة

 125,934  (542,515)  خرى ملة األاالش يراداتل اإلخال من ةالعادل مةقي مدينو تمويل مدرجة بال

 524,707  437,979  فأة لمطا مدينو تمويل مدرجة بالتكلفة

 74,491  372,111  طفأة الم  فةبالتكل مدرجة ليةات ماجودوم

 (98,836)  (2,322,356)  أخرى  داتجووم

 (952,757)  (1,590,237)  أخرى لوبات طم

 
 ──────── ──────── 

 672,695  (4,019,032)  ت ياملالع من الناتجةة في( )المستخدم يةنقدلاالتدفقات 

 (22,729)  (58,062)  ةعمدفو  وظفينم لل الخدمةافأة نهاية كم 

  ──────── ──────── 

 649,966 (4,077,094)    لي لتشغا  ةطشنأ منتجة انل ا (خدمة فيالمست) دية نقال  تصافي التدفقا 

  ──────── ──────── 

    تثمار أنشطة االس

 (15,146) (89,803)   ت معدا و ممتلكات فية  الحرك فيصا

 6,203 57,882  لمة ت سم باحرأات توزيع

 81,075 60,748  ةشركات زميلمن  ةلمست م أرباحتوزيعات 

 3,553,796 (178)    بةسحو( مدعة)مو  هرشأ ةثالث  ألكثر منة أصلي  اق تحقاس رةفت  تذا ثابتةودائع 

 44,201 895,280   تةائع ثاب ز وودتجمح قدن  عن فراجاإل

  ──────── ──────── 

 3,670,129 923,929  مار االستث شطةنأ   نمتجة لناا نقدية ل اات التدفقصافي 

  ──────── ──────── 

    يل تموال طةشنأ

 (2,433,339)  (1,233,334)  ض  رو ق  وعاتمدف

 (390,465)  (155,183)    دفوعةمويل مت  في تكال

 (2,833) (10,790)  رة يطمسال  يرغ صحصلاكة في حرالصافى 

 
 ──────── ──────── 

 (2,826,637) (1,399,307)  تمويل نشطة ال أ في  لمستخدمةية النقدت اا قالتدف  صافي

 
 ──────── ──────── 

    

 1,493,458 (4,552,472)  معادل لا د قنل ا ود  قنفي ال  ة الزياد )النقص(  صافي

 5,105,148 8,342,548  ري ينا 1 ا فيمكل داعقد الموالن  نقدلا

 
 ──────── ──────── 

 6,598,606 3,790,076  يونيو  30في  اكم ل لنقد المعادد وا النق 

 
 ──────── ──────── 

 4,636,592 3,790,076 3 رة تمالمس تيا ملبالع المتعلق لادمعلد اقلن وا دالنق

 1,962,014 -  غير المستمرة العملياتب  قلمتعل الدمعاال لنقدواد قن لا

 
 ──────── ──────── 

 6,598,606 3,790,076  يونيو  30كما  في معادل لا  قدلنوا قد الن

 
 ════════ ════════ 
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 طةنشألاويس أسالت      1
 

ال الكرشإن  للتمويلكويتية  مسا  هي (  "األمركة  شلا"))عامة(  ش.م.ك.    واالستثمار  ة  سها  تأسي  متعامة    ةيتيوك ة  همشركة 

  2016لسنة    1نون رقم  بقا   استبدالهتم    يوالذ  1960  سنةل   15  مرقية  راات التجركشقانون الل  وفقا    2000  ارسم  29  خاريتب

ال) اسأيئة  ه  ابة لرق  األم  كةالشر  خضعت  .(يدالجدت  كاشرقانون  بنك    قابةرل  عضختكمــا    ،ةيـارـماستث  كةرشكـال  لمـواق 

 يل.تموال ةطشأنول اتز يةارمثت سركة اكزي كشمرلويت االك
 

 (.لكويتورصة ا)ب المالية اقورلأل كويتلق اوسبة مدرج األم  كةشرال أسهمإن 
 

 ت.، الكوي13037صفاة لا، 21521  .ب.ص ،رقش عربية،ال برججل في المس األمكة الشر كتبيقع م 
  
التابعةكاتهرشو  األمكة  شرال  ضطلعت إليها اشي)   ا  بصعةومالمج"  ـب  ع ا م  ر  رئيس و"(  أنشطب  ةيرة  اإلقرممارسة  اض ة 

تحصيل  خدموات،  سيارالشراء  و  بيعوجير  أتو  يجارتالو  يالكالستها ويدالصنا   إدارةو  ال،واألمات    ح ل لصاظ  فاحملاق 

الوساطنشوأ  ثماريةاالست  فيةلمصرا  نشطةاألو  عمالءلا وتقديالما  ةطة  ومدالخ  ملية  المالية  في   ستثماراالو  يةارشتساالات 

  .اتوالعقار ةيلاألوراق الما
 

 : عةباالت كاتشرالقائمة لي فيما ي
 

 )%(  لكيةالم نسبة   

 س التأسيد بل ط النشا  التابعة شركةلا اسم
 يونيو  30

2021 

 (قةقمد)
 رسمبدي 31

2020 
 يونيو 30

2020 

 98.5 100 100 الكويت  اطة مالية سو ..ك.م.مش -اطة المالية شركة كفيك للوس

 100 100 100 كويت لا ت استشارا  . وش.ش. - يةارداإل شاراتتلإلس شركة الواثب

 65.37 65.45 65.78 الكويت  ار تثمسا لوسمصندوق ا

 99 99 99 الكويت  تاراقع م.م.ذ. –ية ارقعال كيكة كفرش

 100 100 100 الكويت  ات راالسي رةاجت . ش.ش.و - تارسيااء الع وشرشركة كفيك لبي

 ةودي ةير بصفموال الغأ لتحصيل كيفة كشرك

 100 100 100 ويت لكا ل واأم صيلحت   .ش.ش.و –

  –ئجار تس الاتأجير ولل كار كة سمارترش

 * ش.و..ش
تأجير واستئجار  

 100 الكويت  السيارات 

 

- 

 

- 

الرفاع لألسهم واألوراق المالية   ضاحيةشركة 

 100 البحرين  العقارات  **  .م.مذ. –

 

- 

 

- 

 96 96 99 الكويت  تاج زراعينإ .مك.ش.م.  -عية رازلا اينارولك كةرش
 

الموعلالم  راصدإب  لتصريحاتم     مة()عا  ك.ش.م.ر  ماثتسواال   ليوتمللكويتية  لا  ةكرلشل  المجمعةمكثفة  لاالمرحلية    يةلامات 

ل من قب  2021  نيووي  30  في  المنتهية  أشهر  ستةلفترة ال  (" وعةلمجم"ا  بـ  )يشار إليها معا    ابعةا التوشركاته  "(األمركة  لش)"ا

 .2021 أغسطس 12بتاريخ  دارةاإل سمجل
 

مساهمو  اق ة الماليت  نا ايلبا  دامباعت  2021مايو    5  خاريبت  المنعقد  يةالسنو  يةموم العجمعية  الاجتماع  ي  ف  مألا  كةشرالم 

  .األم ةكقبل الشرن م  أرباحزيعات تو أي عن  نعالاإل لم يتم .2020بر ديسم 31ي نتهية  فنة المللس عةمجملا
 

الفترة   * قامخالل  ال،  األم  شت  علىركة  رأس  %100  نسبة  باإلستحواذ  واالمن  للتأجير  كار  سمارت  شركة    -  ستئجارمال 

شركة سمارت   أصبحت،  . ونتيجة لذلكألخرىأحد األطراف ادينار كويتي من    4,000  قدرهمقابل  إجمالي    ء  لقا  ش.و.ش.

 .ةعوشركة تابعة للمجم ش.و.ش. - ستئجاركار للتأجير واال
 

الفترة خالل  شقام  ،**  ش.  ركةت  المالية  للوساطة  تابعة"(    ك.م. .مكفيك    ضاحية شركة  مال  رأس  لىع   ستحواذإلبا)"شركة 

  .ألخرىأحد األطراف امن  .م.مذ. –الرفاع لألسهم واألوراق المالية  
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   مةهاال لمحاسبيةسات اايالسود عداإلا اسسأ     2
 

 أساس اإلعداد 2.1

المعلومات إعداد  الا  تم  المكثفةلمرحمالية  المح  للمجموعةالمجمعة    لية  لمعيار  الدولي  وفقا   المالي "ال  34اسبة  تقرير 

 :دناهأالموضح  المرحلي"، باستثناء
 

إعداد ال ةيوسنالة  ع المجمالية  ملا  تناايبلا   تم  لمالية ا  اتدملخاات  سسمؤات  لتعليموفقا     2020  يسمبرد  31  يف  هيةمنتللسنة 

ع ال النبن  صادرة  فكزمرال  تي وكك  ال  طلبوتت  .تالكويدولة    يي    ت للتسهيال  المتوقعة  تمانئ اال  ائرسخ  قياسيمات  لتعهذه 

خصصات  لما  أوكزي  المرت  يولكك ابنات  عليمبت ا   زامتلا  9الية  الم  ريتقارلل  الدولي  يارعملقا  ل وفسب  لغ المحتبالمب  مانيةاالئت

بنكيملتعل  قا  المطلوبة وف أالمركزي  الكويت  ات  أمهي ،  اعل  الحقلاير  ثأوالت  ؛ىلعا  الصلة؛ وتطبياذات  صاحإلفى  كافة ق  ت 

الييا عالملبات  طتم للليودر  المالية األة  ايير  معالب  ع ام  اهإلي  )يشار  ةيللدوا  بةالمحاس  ييراعممجلس  ن  ة ع ادرالص  خرىتقارير 

 . (يتوالك دولة في مطبقةة الماليرير اللتقال ة ليولدا
 

اا  وماتمعلال  نإ مجيلامانات  بيل  مطلوبةلا  تفصاحاواإلمات  معلولافة  كا  منضتتال    ةمعمجلاة  فثكمالية  رحلمللمالية    ة عمة 

ذاء  عوبن  .كاملة أن  جي،  لكلى  اسنلل  سنويةال  عةجمالم  ةماليالات  يانبلاع  م  انباالقتر  هايلع  االطالعم  يتب   31  في  هيةتلمنة 

 .  2020يسمبر د
 

منتهية  ة الماليالالمتوقعة للسنة    ائجالنتن  ع  ةروربالض  برعت   ال  2021  يونو ي  30ي  ة فنتهيلما   أشهر  ستةلل  غيليةالتش  جإن النتائ

 . 2021ر يسمبد 31 يف
 

التي   تلتعديالكافة اج  راد م إت  قد  نهأ  دارةى اإلرت  يتي.ور الكادينالب  ةمجمعلا  ةفالمكث  ةليمرحلا   ةاليالمومات  لعالم  تم عرض

 ل. داع ضرلع ةيرورضعتبر تي  ررة والتكمتال يةادالع قاتستحقاالتتكون من ا
 

المقارنة  ض  عردة  إعاتم   المعلومات  الفترة    افقتتولكي  بعض  عرض  التعديالمع  وتعكس  إجراؤها  الحالية  تم  التي  ت 

المستمرةللعمليات   ال  غير  للشركة  للشركة  شركة    األمتابعة  الميك  كف "  أل)مقفلة(  ش.م.ك.  -الية  للوساطة  نظرا   هذه  "،  ن 

ل  الشركة بها  محتفظ  تعد  لم  إن5ضاح  يإ)يع  الب  ضرغالتابعة  التصنيفمع  (.  إعادة  عال    هذه   ليات  الموجودات   لىتؤثر 

 بقا . اسة / السنة المدرجة كية وربح الفترلوبات وحقوق الملوالمط
 

   عةالمجمو ل بقة من قبمطال توالتعديال تاريوالتفس الجديدة رييالمعا 2.2

 يانات لبا  إعداد في    المتبعة  تلكل  اثلةمم  عةمجالمثفة  المك  يةرحلالم  ةيلماال  ماتعلولما دداعإي  ف   ةقبطلما  ةبياسمحلا  ساتاإن السي

كما   سريت  يلتا   يدةالجد  ريايالمع  اء تطبيقنتث، باس2020  يسمبرد  31في    نتهيةملا ة  للسن  موعةمجلل  ويةالسن  ةمعجلما   ليةالما

تول  .2021ناير  ي  1في   إن    .دعر بسيلم  ن  كلو  رادص  خرآ  لديتعأو    رتفسيو  أ  رايمع   يأل  ركبملا  يقتطبلبا  ةعجموالم  قمم 

 . للمجموعة معالمج فالمكث  لمرحليلمالي از اكمرالأو   يماللا  ءادألا ىعل ديما تأثير هيكن لم ل يرهذه المعاي تطبيق 
 

   دلعاالم قدلن واقد نلا 3
 

  :ل مما يليداعالم دنقلواد لنقن اكويت ، قديةفقات النالتد نلغرض بيا
 

 
   يونيو 30

2021 

 )مدققة(
 مبر ديس 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 تيدينار كوي يت كوي  دينار  ر كويتيا ن ي د  
    

 3,136,495 8,424,761 3,504,351 البنوك ىدلد قن

 29,628 660,229 32,887 يةار ثمستافظ محا يفد نق

 2,247,949 1,581,524 1,681,702 ة بتثاودائع 

 
───────── ───────── ───────── 

 5,414,072 10,666,514 5,218,940 د ونق كبنوالى د ل ةأرصد

 (7,524) (7,524) (7,702) داعياإلمن تاريخ  أشهر ةثالث نم ثرأك ذات فترة استحقاق ةثابتودائع 

 (740,000) (774,000) (774,000) ة زجحتم ثابتة ودائع

 (29,956) (1,542,442) (647,162) لبنوك ا دىل نقد محتجز

 
───────── ───────── ───────── 

 4,636,592 8,342,548 3,790,076 ل والنقد المعادنقد المالي جإ

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 



 عة التابا تهاكشروامة( )عم.ك. ش. - را ثمستالاويل وتملية لتويلكالشركة ا
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 ( تمة)ت لد اعوالنقد الم قدالن 3
 

 ويوني  30  يكما ف  % 1.0  بنسبة  ليفع  ةئدفا  لدمع  متوسط  لوتحم  هرا  ش  اثني عشر  إلى  شهر  من  ةابتالثع  لودائا  تتراوح مدة

 . سنويا   ( % 1.9: 2020 ويوني 30و% 1.9 : 2020 برسمدي 31) 2021
 

دينار     803,704 :2020ر  ديسمب  31)  ضوقرالبل  مقاي  كويت  دينار   803,596غلمبب  قدونوك  بنال  لدى  صدةأر  رهن  تم

 .(تيوي ك ارنيد 769,955: 2020 يونيو 30و  يكويت
 

 ويلمت ونيدم 4
 

 خرى األة لمالشا تادايراإل من خالل لةداة العميبالق مدرجة ويلممدينو ت -أ

 
   ويوني 30

2021 

 (قةدق)م
 سمبر يد 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 يويت نار ك ي د  تييو دينار ك  يتير كو ا ن ي د  
    

 9,969,717 11,169,783 11,736,477 لويتملا ومديني مالجإ

 (889,678) (918,427) (942,606) ة مؤجل اتإيراد قصا :ان
 

───────── ───────── ───────── 

 
10,793,871 10,251,356 9,080,039 

 161,546 136,676 110,119 ي( فاصلابدلة )قيمة العالا تعديل
 

───────── ───────── ───────── 

 
10,903,990 10,388,032 9,241,585 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

  2,261,870  :2020ديسمبر    31)ي  يتر كو دينا   2,367,907رهقدو  غلبم ب  عةالمتوق  مانتاالئ خسائر    صصمخ  باستحا  تم

كويت بالقيمة  ومدينل  ابمق  ( كويتيار  نيد 2,699,298 :2020  يونيو   30و  ي دينار  المدرجة  ل خال  منلة  العاد  التمويل 

 . خرىألا لةامالش يراداتإلا
 

 فأة مطال لفةك بالتمدرجة ل و تمويمدين  -ب

 

   يونيو 30
2021 

 )مدققة(
  ربمسدي 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 
 يتيكو ار  دين يكويت   دينار  تيي و كر  دينا 

    

 6,933,250 5,677,849 5,185,332 ويلالتم ونيدم ليماجإ

 (392,484) (288,297) (233,759) لة جؤم اتدإيراا : قصان
 

───────── ───────── ───────── 

 
4,951,573 5,389,552 6,540,766 

 (3,229,706) (2,121,904) (1,708,095) ة قعوتلما انمتئخسائر االصا : قان
 

───────── ───────── ───────── 

 
3,243,478 3,267,648 3,311,060 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

ة  دل اعلا  قيمةالتمويل المدرجة بال  ومدينو  بالتكلفة المطفأةرجة  المديل  التمو   ونديلم  ةالمتوقعئتمان  االر  خسائ  مخصص  يلا يفيم

 : خرىاأللة  مالشا يراداتاإل اللخ نم
 

 
 المنتهية في  أشهر ةث ثالال

  يونيو 30
 المنتهية في  أشهر ستةال

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
 نار كويتي يد يتير كودينا  نار كويتي يد يتيكو ردينا 

 ن(المسترد )المكو ةوقع االئتمان المت خسائر صمخص

 67,925 268,175 (فيالصاب) أةالمطفة فللتكابدرجة م ليوتم وينلمد

 

413,809 (179,424) 

 ونديلم المكون ةع ق تومالئتمان ئر االساخ صصخم

 تايراداإلل الخن  م لعادلةقيمة البامدرجة تمويل  

 (1,525,465) (210,275) (افيصلا)ب خرىاألالشاملة 

 

(106,037) (1,932,635) 

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

 57,900 (1,457,540)  307,772 (2,112,059) 

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 (تتمة) مدينون تمويل 4
 

 (ةمتت)  ة المطفأةبالتكلف مدرجة تمويل ومدينب( 

 . من خالل حوالة حقض قروال قابلم %120 نسبة لتغطية مرهونة التمويل دينو م إن أرصدة
 

ائاخس  بلغت و  راكمةالمت  لمتوقعةا  انالئتمر  لللدوال  ر اللمعي  ا  فقالمحتسبة  التقاريي    لكويتا  كنب  اتتعليمب  ا  زامتلا  9ة  ليمار 

  30و  يتيدينار كو   4,383,774  :2020بر  سمدي  31ي )ت كوي  رنادي 4,076,002   بمبلغ  2021  يونيو  30  فيما  ي كالمركز

كو  5,929,004  :2020  يونيو تعليمات با طللمت   وفقا  تسبةحالم  المخصصات  زويتجا  ابم  ،(يتيدينار  يت  والك  بنك  ت 

  : 2020  يونيو   30و  ويتيك  ار يند   3,505,454:  2020  ربمس دي  31)ي  تيكو دينار      3,485,352تبلغ  يتال  يلمركزا

 (.  كويتي دينار 4,270,609
 

 ع يبلا لغرض  ابه فظمحتك مصنفةجودات وم 5
 

ش.م.ك.م. يبلغ فيه   اليةالم  ةطشتري المستهدف لشركة كفيك للوساخطاب ا من الم  ماألركة  الش  استلمت،  2020يسمبر  د  2  في

الرقاب  األملشركة  ا الهيئة  ال  يةأن  طلب  علىسلإلمشتري  رفضت  المالية   شركةمن    %100نسبة    تحواذ  للوساطة  كفيك 

اش.م قامت  لذلك،  ونتيجة  كفيكثمارت سا  فنيصت  دةإعاب  األم لشركة  .ك.م.  شركة  في  الماللوساط  ها  ش.ي لة  من  م.كة  .م. 

كمحتفظ   المصنفة  البيع  رغلبها  الموجودات  والمحا  إلىض  االستخدام  لغرض  بها  المحتفظ  كشركةسبالموجودات  عنها   ة 

 .تابعة
 

جمالي ت بإارقاعء  اشرل  غاءة لإللم. اتفاقية غير قابلش.م.ك.  -لية  للوساطة الما، وقعت شركة كفيك  2020ديسمبر    29في  

عادل قدرهاقيمة  التدين  12,500,000  ة  موجوداتها  مقابل بعض  تشار كويتي  القابضة   أسهم( بعض  1  :لمي  بيان  شركة 

 Calhoun  كةشرفي    سهم( بعض األ2،  (أو الخسائر  رباحلعادلة من خالل األجة بالقيمة ادر ش.م.ك.م )موجودات مالية م

Equity Co  شركة    أسهمض  ( بع3  ،يلة(زم  كةرش  فيار  )استثم  المحدودةCalhoun Debt Co  استثمار في دة  ودالمح(

كارولينا  كة  شر  أسهم  (5، و  ش.م.ك.ع. )استثمار في شركة زميلة(  -بوخ التجارية  صل  ةشرك  أسهم  كافة(  4شركة زميلة(،  

 .دينار كويتي 2,750,000نقد بمبلغ  (  6و )استثمار في شركة تابعة(،  م.ش.م.ك. -ية الزراع
 

مت ب  عةوجملمات  قام جزء  البنودنفيذ  بعض  فيال  ن  االذه  واردة  منه  ب  تفاقية  شركة  بيع  ش.م.ك.م.   -بضة  القايان  خالل 

أن يتم تنفيذ  ونظرا  ألنه من المتوقع    محدودةلا  Calhoun Debt Coشركة  المحدودة و  Calhoun Equity Coوشركة  

تثمار كموجودات مصنفة ة بتصنيف االس وعملمجا  متقا  ، فقد2021سنة    ش.م.ك.ع. خالل  -لصلبوخ التجارية  بيع شركة ا

 . لغرض البيعا هب محتفظك
 

ال تم  فترةخالل  الم  تحويل،  العقارات  لإللغاء    تضمنةبعض  القابلة  غير  االتفاقية  إلى   2020ديسمبر    29  في   المؤرخةفي 

ش.م.ك. المالية  للوساطة  كفيك  بنسبة    م.شركة  تابعة  شركة  خالل  )100من  واألوراق    ضاحية شركة  %  لألسهم  الرفاع 

العقارات  باالعتراف    متقد  ، فبالتاليو  البحرين.  ( تم تأسيسها في مملكة.م.مذ.  المالية  إيضاح )  موجودات أخرىمقابل  تلك 

7.) 
 

 لبيع بها لغرض ا ظتفكمحنفة بات مصت ومطلوجوداوم

وال  تصنيف  إعادةم  ت لغ  تفظكمح   التالية  وباتمطلالموجودات  البيعبها  يتعلق  رض  في  الموقوفةيات  بالعمل  فيما              كما 

 : 2020 يونيو 30و 2020 ربديسم 31و 2021 يونيو 30

 

 



 عة التابا تهاكشروامة( )عم.ك. ش. - را ثمستالاويل وتملية لتويلكالشركة ا
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 ( تتمة) عيبلا لغرض  ابه فظمحتك مصنفةجودات وم 5
 

 (تتمة)  لبيعبها لغرض ا ظكمحتفنفة بات مصت ومطلوجوداوم

 

   يونيو 30
2021 

 مدققة()
  مبرديس 31

2020 

 يونيو 30
2020 

 
 كويتيدينار   دينار كويتي يتيو ينار كد 

 يع لغرض البها  ظ بففة كمحتصنمدات موجو
  

 

 3,334,641 - - ونقد البنوك دى صدة لرأ

 1,289,646 - - أو الخسائر رباحألاالل خ من دلةاالع موجودات مالية مدرجة بالقيمة

 48,556 - - خرىأل لشاملة اا  يراداتاإلخالل ة لالعاد موجودات مالية مدرجة بالقيمة

 4,355,579 3,454,092 3,454,092  يلةزم  كاتفي شر ماراستث

 449,507 - - خرىأموجودات 

 121,591 - - ومعداتكات ممتل

 9,057,299 - - ة لموسير مغ وداتجمو

 
───────── ───────── ───────── 

 18,656,819 3,454,092 3,454,092 لبيع اغرض ظ بها لتفحكممصنفة لات موجوداالالي إجم

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 بيعلارض  غبها لفظ تمحك فةنمص موجوداتب مباشرة ةقلوبات متعل مط
  

 

 546,685 - - أخرى ات مطلوب

 
───────── ───────── ───────── 

بها  محتفك  نفةمصودات  بموج  مباشرة  ةعلقمتال  اتبولطمالي  المإج ظ 

 رض البيع لغ
 

- 

 

- 

 

546,685 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 ت زميلةكاراستثمارات في ش 6

 س لتأسيا دبل م  ساال
 يونيو  30

2021 

 (ةدققم)
 سمبر دي 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 ويتير ك نا دي  يت ويك ر  نا دي  ويتيكدينار    
     

 1,180,704 1,163,251 1,154,812 ايمنر الكجز دةالمحدو .Calhoun EquityCoركة ش

 954,055 939,952 933,133 لكايمنجزر ا دةحدولما .Calhoun DebtCo شركة
 

 

───────── ───────── ───────── 

  
2,087,945 2,103,203 2,134,759 

  
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 كية الملبة نس 

   يونيو 30
2021 

 ()مدققة
 سمبر دي 31

2020 

  يونيو 30
2020 

    

 %29.51 %29.51 %29.51 *  ك.عش.م.   لتجاريةالصلبوخ اشركة 

 %35.75 %27.21 %27.21 دةالمحدو .Calhoun EquityCoركة ش

 %34.81 %26.49 %26.49 دةحدولما .Calhoun DebtCo شركة
 

الق  ة،لفترل اخال في  من    حربل  يجبتس  جموعةمامت    يونيو   30)  يتيدينار كو    60,576  لغبمب  ت زميلةشركا  نتائجحصة 

 . يلةزمالكات شرلتلك ال احةمت  يةت مالاوممعلأخر  إلى استنادا   (يكويتدينار  81,297: 2020
 

 ( 5ح ع )إيضاحتفظ بها لغرض البيكم كموجودات مصنفة .ك.عم.ش. -ارية لتجبوخ اصلال شركة تم تصنيف *
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 عقارات استثمارية  7
 

 فيما يلي الحركة في العقارات االستثمارية:
 

 

   يونيو 30
2021 

 ققة()مد
 مبر سيد 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 
 يتيو ك   ر ا ني د  تير كويدينا  ويتيك  دينار 

    

 3,800,000 3,800,000 3,636,000 يرينا  1ا في كم

 - - 1,160,203 (5إيضاح إضافات )

 (150,000) (164,000) 4,000 (10إيضاح  التغير في القيمة العادلة )

  -  - 4,068 مالت األجنبيةتحويل العتغير  
 

───────── ───────── ──────── 

 3,650,000 3,636,000 4,804,271 الفترة / السنة نهاية ما في ك

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 ض قرو 8
 

  صم خال معدل فوق ويا  سن%  2 بنسبة  يرمتغفائدة   دلمعتحمل  ألجلمحددة ا حليةم بحاتمراو  محلية  قروض وضقرال ملتشت

القبل  من  المعلن   ابنك  ك بنقبل  من    المعلن  الخصم  لمعدفوق    اسنوي%  3  إلى %  2  :2020سمبر  دي  31)  يلمركزكويت 

   . (لمركزيا يتبنك الكو بلقلمعلن من ا  لخصما معدلق فو يا  سنو %3 إلى %2 : 2020 يونيو 30و يزكمرلا الكويت
 

 : اقهااستحق إلى ادااستنقروض تصنيف ال ليما ييف
 

 

   يونيو 30
2021 

 ققة()مد
 سمبر يد 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 
 يتيو ر ك ا ني د  تير كويدينا  ويتيك  دينار 

    

 8,292,366 2,300,000 1,966,669 ةاولتدم

 166,666 6,238,126 5,338,123 اولةتدغير م
 ───────── ───────── ───────── 

 8,459,032 8,538,126 7,304,792 اليجمإلا
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 ةزينخ أسهم 9

 

   يونيو 30
2021 

 (ةدقق)م
  برديسم 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 
 يويت نار ك ي د  ويتيك   ار ندي  يتيكو ار  ن دي 

    

 13,648,042 13,648,042 13,648,042   سهماأل عدد

 4.23 4.23 4.23 )%( لمصدرال ارأس المنسبة 

 615,257 602,653 1,025,606 ( يكويتينار د) – لمتوسط(ة )ايلسوقيمة االق
 

  30ودينار كويتي     3,145,214  :2020بر  مسيد  31)  تيي كو  دينار   3,145,214  بقيمةة  رحلالم  رباحواأل  اتحتياطيالإن ا

 . يعزوللت قابلة غير تعتبر لخزينةا  أسهمكلفة ت عادلتي توال (ويتي ك ينار د  2020:3,145,214 ونيوي
 

 .زينة غير مرهونةلخا أسهم نإ
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    اتثمارستا (ئرا)خس إيرادات 10

 
 المنتهية في  أشهر ةث ثالال

  يونيو 30
 نتهية في الم أشهر تةسال

 يونيو 30
 2021 2020  2021 2020 
 نار كويتي يد يتيكو ردينا  ي نار كويتيد يتير كودينا 

 اللة من خلعاد ال موجودات مالية مدرجة بالقيمة
      أو الخسائر  باحرألا

 5,957 32,541 نقدية احأربتوزيعات 
 

48,421 6,203 

 52,099 30,462 ن البيع قة محقم  (خسائرأرباح )
 

30,462 (874,909) 

 124,469 105,794 غير محققة  أرباح
 

163,939 69,086 

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

 168,797 182,525 
 

242,822 (799,620) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 اللة من خلعاد ال وجودات مالية مدرجة بالقيمةم
   خرىشاملة األال يراداتاإل

 

  
    - 12 قديةن  أرباحعات يزتو

 
9,461 -    

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 12 -     9,461 -    
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

   ة أالمطفتكلفة  لباة مدرجة مالي تداوموج
 

  
 (421) 77,742 ودات ماليةموج من( خسائر) راداتإي

 
80,423 4,010 

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

 77,742 (421) 
 

80,423 4,010 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

   عقارات استثمارية 
 

  
 (150,000) 4,000 مة العادلة القي  (خسائرأرباح ) التغير في

 
4,000 (150,000) 

 ───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 4,000 (150,000) 
 

4,000 (150,000) 
 ───────── ───────── 

 
───────── ───────── 

 250,551 32,104 
 

336,706 (945,610) 
 ═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ 

 

   ةخسائر االئتمان المتوقعمخصص  (تكوين ) رد 11

 
 المنتهية في  رأشه ةث ثالال

  يونيو 30
 ي ف تهيةالمن أشهر ستةال

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
 نار كويتي يد يتير كودينا  نار كويتي يد يتير كودينا 

      

 مكون(المسترد )ال المتوقعة الئتمانار مخصص خسائ

 (1,457,540) 57,900 ( 4)إيضاح  التمويل ونيلمد

 

307,772 (2,112,059) 

 د )المكون(المستر ةمتوقع ئتمان الخصص خسائر اإلم

 (821,337) 54,120 أخرى تداجوومل

 

33,074 (1,059,884) 

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 112,020 (2,278,877)  340,846 (3,171,943) 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 األم  الشركة هميسابم صةالخا السهمة( ر)خسا  حيةبر    12
 

اال  يةحبراحتساب  تم  ي بياسسألسهم  المتوسع  األمة  للشرك  العاديين  نيساهمبالملخاص  ا  لفترة اارة(  خس)  بحر  ةمقسة  ط لى 

اللعا  سهمألا  لعدد  حجالمر خقاادية  عنلسها  يةحبر  با حتسام  يت.  الفترةالل  ئمة  المخففة   ة(سارخ)ال  ربحال  قسمة  طريق  م 

االم  على  األم  كةللشر  ينديالعا  بالمساهمينص  الخا األدلع  جحرلمتوسط   وسطتالم  دا  ائز  لفترةاخالل  ئمة  قاال  ةيدعالا  همسد 

   ية.عاد همسأ إلى ففةخلما لةالعادية المحتم سهمفة األكاويل تح ندها عرايتم إصدية التي سعادال سهماألد جح لعدمرلا
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 عة التابا تهاكشروامة( )عم.ك. ش. - را ثمستالاويل وتملية لتويلكالشركة ا
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 ( تتمة) األم الشركة هميسابم صةالخا السهمة( ر)خسا  حيةبر    12
 

 ة. اثلموالمخففة مت  م األساسيةهلسا سارة()خ يةبحر قائمة، فإنة ففمخوات دوجود أ معدل انظر  
 

 
 ي المنتهية ف أشهر ةث ثالال

  يونيو 30
 المنتهية في  أشهر ستةال

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
      

 األم ركةالش بمساهمي  لخاصارة الفت( ةر سا)خ حبر

 (2,446,386) 305,173 ( يويتك ردينا )

 

457,488 (4,108,840) 

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

 322,491,383 322,491,383 ةمصدرال سهملأل رجحالمط سلمتوا
 

322,491,383 322,491,383 

 ( 13,648,042) ( 13,648,042) نةيالخز سهمأل لمرجحاسط متوال
 

(13,648,042 ) (13,648,042 ) 
 ─────────── ───────────  ─────────── ────────── 

 308,843,341 308,843,341   ائمةقلدية ااالع سهمعدد األلرجح سط المتولما
 

308,843,341 308,843,341 
 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 

كة  الشر يمساهمب  صةلخاا السهم سارة(خ) ةيربح

 فلس   (13.3) سفل    1.5  فلس   (7.9) فلس   1.0   األم
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 . ةلة محتمففخم أسهم توجد ال
 

 لقيمة العادلةا تقديرات    13
 

أو األسعار    ةعلنق الموأسعار الس  إلى  طةاق نشأسو  فياولة  متداللية  االمات  بولطلموا  المالية  اتالقيمة العادلة للموجود  تستند

بالسعااأل  عروض  في  نوولاتدالم  هاديحد  لتيا األلك  ةسبنر.  ادوافة  األلات  تحىخرمالية  ة  عادل لاة  لقيما  وعةالمجمدد  ، 

 م.  ييلتقساليب اأدام خباست
 

ت المستخدمة  ية المدخالمي يعكس أه الذ،  التالي  ادلةلعيمة القل  رمياله  لودلجا  مدااس القيمة العادلة باستخة بقيوعلمجم تقوم ا

  ت:اساقيالحديد ي تف
 

 .ةثلمما   اتلوبمط وأات لموجود ةنشط سواقأفي  نةلمعلة( معدغير : أسعار )1ى والمست
 

 ر( أوسعاكأ)أي    شرة مبا  ة روبصا  مإ  وهي معلنة  1ضمن المستوى  لمدرجة  نة االمعل  سعاراأل الت بخالف  خ: مد2مستوى  ال

)مشت اشمبغير    صورةب منرة  الفاألسعار(.    قة  هذه  باييمتق  متي  الت  اتاألدوئة  تتضمن  األسعادتخس ها  الام   اتودألنة  معلر 

أوثمما في  امش  لة  غعتب ي  سوقبهة  أو  د  ح  إلى  نشط  يرر  مكون  ت  أخرىتقييم    بساليأما  ملحدخالجميع  بصورة    وظةتها 

  .قولسا تنا من بيا جوهرية
 

اأسا:  3وى  تلمسا مدخستت  التي   قييملتليب  لخدم  كب هالت  تأثير  القيمةا  على  اال  ير  بيانات    إلىند  تست   الالتي  و   لةمسجلعادلة 

 . ةظحوالمل قوالس
 

   ادلة:قيمة العجلة بالعة المسلمجمودى ا ة لليالما لموجوداتل لة دمة العالقيا ياسلق ميلهرا دولالج ي ل التالوين الجدبي
 

 3 وى تمس لا 2 وى تالمس  1 ى المستو  2021 يونيو 30ما في ك

 ي  الــ م إج
 ادلة القيمة الع

 
 يويت ر كنا دي  ويتيك  ار دين  يت ر كوي نا دي  يتيينار كو د 

     

خالل   من ة العادلمة يقالبمدرجة ية مال تادموجو

 4,294,175 2,047,701 - 2,246,474 أو الخسائر رباحاأل

ل  الن خة ملعادلامدرجة بالقيمة  ةاليم موجودات

 426,784 4,927 311,010 110,847 خرى أللة امالشا يراداتإلا

ل  خال نم ةادلعليمة ابالقمدرجة ويل دينو تمم

 10,903,990 10,903,990 - - ى خرألا ملةلشاا راداتياإل

 4,804,271 - 4,804,271 - ارية ستثما اتارقع
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 ( تتمة) قياسات القيمة العادلة    13

 3 المستوى 2 وىالمست 1 مستوىلا (ققةد)م  2020ديسمبر  31كما في 

 لي  إجمــا
 دلة اعلقيمة الا

 
 يت يدينار كو  يتيو ك دينار   ييت و ك   ينار د  يتيكو ار  ندي 

     

  ن خاللم  لةدلعاا ات مالية مدرجة بالقيمةدووجم

 3,406,669 2,047,701     - 1,358,968 الخسائرأو  رباحاأل

  لالعادلة من خال موجودات مالية مدرجة بالقيمة

 134,207 4,826 51,788 77,593 خرى ألالشاملة ا يراداتاإل

خالل   من لعادلةاة مقيالبجة درم تمويل  ومدين

 10,388,032 10,388,032     -     - خرى ألاة الشامل يراداتاإل

 3,636,000     - 3,636,000     - ية ماراستثرات عقا
 

 3 المستوى 2 وىالمست 1 ىوتسالم 2020 يونيو 30في ما ك

 ـالي  مـإج
 ة مة العادلقيال

 ينار كويتيد  تييو ك دينار   تيكوي  نار دي  يتيو ر ك دينا  
     

  لالخ نمادلة  عال القيمةمالية مدرجة ب موجودات

 3,263,865 2,047,701     - 1,216,164 أو الخسائر احربألا

ل  الالعادلة من خ مالية مدرجة بالقيمة موجودات

 116,339 4,773 85,940 25,626 خرى شاملة األال يراداتإلا

  لخالن ادلة مالع يل مدرجة بالقيمةمدينو تمو 

 9,241,585 9,241,585     -     - رى خاأل ملةالشا يراداتإلا

 3,650,000     - 3,650,000     - ة رياماستثات رعقا
 

مجمعة  مالية  ات  يانر بخآ تخدمة في  لمسمع تلك ا  وافقتت  ملكيةق القوت حدواأل  3  وىي المستمستخدمة فاليم  تقيال  طريقةإن  

 .%20سبة بن السيولة نقصخصومات  لمقابلة دالمع ريةفتيمة الدلقصافي اقة هي طريو، ةويسن
 

بالقيمة  يمدينل  3توى  لمسا  فية  مدخمستالم  ييالتقة  طريق  إن المدرجة    خرى األلة  الشام  يراداتل اإلمن خال  ةل دالعا  التمويل 

    صومة.المخة قديات النالتدفق ةيقطر هيو، يةسنو جمعةمانات مالية بي خرآمستخدمة في لتلك امع  تتوافق 
  

 ة.دفتريا المتهي عن قيمادكل بش ف لتخت ه، العالأ مذكورا هو  م الفبخة يالبات الممطلولوا توجودالملة ل ادعلا قيمةلإن ا
 

 :3المستوى  ضمن تااألدوت في  راي التغيتالالل وجدالل يمث
 

 

 ي كما ف
 يناير  1

2021 

 التغير 
القيمة   في

 لة العاد
  / إضافات

 ت  ياوس ت

  إلىل ي حوتال
  جوداتمولا
  ظحتفم ك نفةمصال

  يعلباغرض ل ابه

 ي  ف كما
 يو يون 30

2021 

 يف  ائرالخس صافي
ل  لدخ ان ابي
ف رحلي المكثلما

 المجمع 

 كويتي ريناد ر كويتييناد تيكوي ينارد ينار كويتيد تييينار كود ييتر كويناد 
       

موجودات مالية مدرجة 

  لالمن خ ةلعادال بالقيمة

 - 2,047,701 - - - 2,047,701 و الخسائرأ رباحألا

رجة جودات مالية مدمو

  لن خالعادلة مال ةمقيبال

  ملةالشا اتيرادإلا

 - 4,927 - - 101 4,826  خرىاأل

ل مدرجة مدينو تموي

  لن خالم لةادالع بالقيمة

  ملةالشا يراداتاإل

 (10,034) 10,903,990 - 532,481 (16,523) 10,388,032 خرىألا

 

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

 12,440,559 (16,422) 532,481 - 12,956,618 (10,034) 
 

════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
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 ( تتمة) ادلةعال القيمة قياسات 13

 
 ريناي 1 ما فيك

2020 

   تغيرال
ة  قيمفي ال
 العادلة 

  / فاتاضإ
 يات وست

  إلىل ي وحتال
موجودات  ال
  فةنمصلا
  ابه ظحتفمك
   عالبي ض رغل

 في  اكم
 رمبديس 31

2020 

 صافي 
يان  ب  في الخسائر

 مجمع لال لدخا

 كويتي نار يد كويتي ر يناد ار كويتي نيد يتي ينار كود ار كويتي يند ر كويتي يناد 

       

موجودات مالية مدرجة 

  لخال لة منداالع بالقيمة

     - 2,047,701 904,643 (904,643)     - 2,047,701 سائرأو الخ باحراأل

مدرجة  موجودات مالية

  لخال من عادلةال قيمةلبا

     - 4,826     -     - (85) 4,911   خرىألااملة شلا يراداتاإل

مة بالقيرجة مد تمويل  ومدين

  يراداتاإل لخال دلة من العا

 (37,684) 10,388,032     - 1,007,699 168,706 9,211,627 خرى األ لةشامال

 

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

 11,264,239 168,621 103,056 904,643 12,440,559 (37,684) 
 

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

 
 ريناي 1 ما فيك

2020 

   ريلتغا
القيمة   في
 ة ادلالع

  / اتفإضا
 تسويات 

  إلى لي حوتلا
ت  وداموجلا
  صنفةمال
  بها محتفظك

   بيعال لغرض

 في  كما
 يونيو 30

2020 

 في صا
بيان   في خسائرلا
ي  حلالمرخل الد

 المجمع المكثف 

 ويتي ر كيناد ي يتكوينار د ويتي كينار د ويتي نار كيد ويتي ر كيناد ويتي ينار كد 

       

موجودات مالية مدرجة 

  اللخ ة منالعادل بالقيمة

     - 2,047,701     -     -     - 2,047,701 رأو الخسائ حربااأل

ة ية مدرجموجودات مال

الل  ن خم ادلةلعا القيمةب

     - 4,773     -     - (138) 4,911   خرىاألشاملة ال يراداتإلا

 قيمةبال مدرجة يلمو ت  ومدين

  يراداتاإل خاللة من دلالعا

 (26,135) 9,241,585     - (152,069) 182,027 9,211,627 خرى األلشاملة ا
 

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

 11,264,239 181,889 (152,069) -     11,294,059 (26,135) 

 

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

االقي  تساياق  من  2  وىتوالمس  1ى  توالمس  نيب  التتحوي  أي  يتم إجراء  لم أي    جراءم إيتم  ول  ةلسنا  /  ترةفالل الخ  لةدعالمة 

  .سنةالفترة / ل ال الخ ةللعادا ةيملقت ااساقيمن   3 المستوى من أو إلى التويتح
 

 ة عالق ذات  طرافألا 14
 

أعضاء  و  ولىاألدرجة  لامن  هم  ربقاأو  األمة  لشركا  إدارة  لس مج  فيتمثيل  هم  ين لالذ  يناهممسلا  عالقةالات  ذ  طرافمثل األت

أو   كةسيطرة مشتر   ليهاون ع ساريم  وأ  اطرون عليهيسيي  الت  اتكرشلاو  األم ة  شركلللعليا  ا   دارةي اإلوموظفاإلدارة    مجلس

 .ةئافكة مت تجاري وطشروب األمة الشرك إدارةبشروط تعتمدها  قةعالذات  طرافألمالت اة معافكا دراجإم تيا . موسثيرا  ملتأ
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 (ققةد)غير م المجمعة ثفةالمك يةحللمرالمالية ا  ماتومعلالول حيضاحات ا
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 )تتمة( القة عذات  طرافألا 14
 

 :عةممجال المكثفة ةليرحمال ةليمات الامعلوملا في جة درالم  ت العالقةذا طرافألات مع ماللمعاارصدة واألي فيما يل
 

 

   يويون 30
2021 

 مدققة()
 يسمبر د 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 كويتي  ر دينا  يتيكو   دينار  ير كويت ينا د  

    ن(وهماسملا) قةات العالذ طرافألصدة اأر

 3,148,503 4,421,236 1,784,047 نقد وك وبنال لدى دةارص

 485,974 502,415 502,346 لصافياب - أةفطلما فةلبالتكة رجدم يلمو ينو تمد

 835,771 372,111 - افيلصبا  - ة المطفأةفتكلالبمدرجة الية ت مداموجو

 2,728 5,475 122,121 أخرى اتدموجو

 (3,842,661) (3,294,625) (2,967,085) ضقرو
 

 
 المنتهية في  رأشه ةث ثاللا

  يونيو 30
 ي المنتهية ف أشهر ستةال

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
 نار كويتي يد يتير كودينا  كويتي  ناريد يتير كودينا 

 (نوهماالمس)  ةعالق ت اذ أطراف ت مععامالم
     

 4,497 5,611 تمويل  إيرادات
 11,209 11,639 

 17,426 18,734 تاستشاراو إدارة أتعاب
 35,888 36,629 

     - 77,742 فأة لفة المطتكبال مدرجة اليةم اتموجود إيرادات
 80,423 4,010 

 (51,251) (27,320) ل تموياليف تك
 (55,753) (133,109) 

 (5,983) 350 ةمتوقعال انئتماال رائص خسصمخ  (تكوين) رد
 247 (1,017) 

 
 

   يونيو 30
2021 

 ققة()مد
 ر يسمبد 31

2020 

  نيويو 30
2020 

 تيويك   دينار  دينار كويتي كويتير  نا دي  
    

    انة األمبصفة ت اجودوم

 43,872,579 53,054,971 57,848,719 انةاألمبصفة ة اردم  قادينت وصاراتثمسا
 

 ايعل ل ا   دارةاإل   موظفو

  عن   ةليوسؤوالمسلطة  يهم اللد  الذين   دارةاإلفي    عضاء الرئيسيينواأل  دارةاإل  مجلسعضاء  أ  منا  يعلال  دارةاإل  موظفو  نيتكو

 .جموعةالمة نشطأ بةراقوم هيجووت تخطيط
 

  ا:يالعل دارةي اإلوظفمب ةقلعلمتا  مالتلمعاا مةيق يلاإجم فيما يلي
 

 
 المنتهية في  أشهر ةث ثالال

  يونيو 30
 المنتهية في  أشهر ستةال

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
 نار كويتي يد ييتر كودينا  ي نار كويتيد يتير كودينا 

      

     االعلي دارةاإلأة مكاف 

 

  

ية ة نها أومكاف جلأل ارة يصق أخرىومزايا  بروات

 (104,736)  (140,781)   لخدمةا

 

(280,321) (245,165) 
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   معلومات القطاعات 15
 

  قرار ال  المسئولين عن اتخاذ  من قبل  تظمل منشكب  جعتهارام  يتم  التي الداخلية  تقاريرلا  ساسأ   ىعلت التشغيل  اطاعيد قتحد  متي

 .  ائهاأد مييوتق عاتقطاال  لىع اردالمو يعلتوز (ةذييالتنف ةجنلال ي)أ
 

 لي:ات رئيسية كما يجموعة من خالل أربعة قطاعاألنشطة الرئيسية للم إدارةم ويتم تنظي
 

 تمويلال

 .ادواألفر كاتشرال مالء منالع إلى يةرتجا ا  ص وقروضشخاة لألكي ا  استهالوضرق عطاقال ايقدم هذ
 

 األصول إدارة

 .ةكمشتر  صناديق إدارة وكذلك، ءاللعمل افظمحلا ظفحو إدارةت اقطاع خدمال اذه دمقي
 

 ركات شال مار وتمويلاستث

المباشرة   االستثمارات  القطاع  هذا  ا    األمللشركة  يراقب  أيض  بدمخويقدم  خدمات   إلىفة  باإلضااستثمارية  دارية  إية  نكات 

 .المالية للعمالءستشارات اال
 

 وساطة مالية وخدمات التداول االلكتروني 

 ء. عمال لل اجرة عبر اإلنترنتوالمتة طات الوسامع خداطلقا هذا قدمي
 

التالج  يعرض اإجمو  للفترة   لنتائجوا  يراداتاإل  حول  معلومات   اليدول  وإالي  اللموجودات  يتعيف  وباتطلمجمالي   قلما 

 :حولهار يقارعداد تإ جبي يالت جموعةاعات المبقط
 

 تمويل ال 
   إدارة

 األصول 

  ارم ثستاال
 ت ا كشرال  يلمووت

اطة مالية  وس
لتداول  وخدمات ا
 االلكتروني 

 
 ي لما ج اإل

 تيي كو   دينار  يتير كو ا ن دي  كويتي  ر ا ين د  يتيار كو ين د  ار كويتيدين  2021 يونيو 30

 
     

 2,578,657 461,386 237,648 664,801 1,214,822   اتيراداإل

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

 (1,912,661) (519,215) (183,107) (464,265) (746,074)   تروفاصمال

 

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

 665,996 (57,829) 54,541 200,536 468,748 اع نتائج القط

 

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

 3,419     ة وزعم يرغ إيرادات

 (134,179)     ةزعمور ت غيصروفام

 
    ──────── 

 535,236     الفترة  بحر

     

═════════ 

 51,924,655 22,013,815 11,835,984 3,109,549 14,965,307 ات القطاع موجود

 2,945,980     عةوزر ميغ داتوجمو

     

──────── 

 54,870,635     دات جوالمو يإجمال

     

════════ 

 6,182,639 495,189 437,290 339,617 4,910,543 اع لقطات ابلومط

 6,193,460     ير موزعةات غوبمطل

     

──────── 

 12,376,099     بات مطلوإجمالي ال

     

════════ 
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 ( تتمة) معلومات القطاعات 15

 تمويل ال 
   دارةإ
 ألصول ا

  ثمارت ساال
 ركات شال يلتموو

وساطة مالية  
  وخدمات التداول

 االلكتروني 

 
 مالي جإلا

 يتيكو   دينار  دينار كويتي  تيكوي  نار دي  كويتي  ينار د  ييت دينار كو  2020 ونيوي 30

 
     

 834,975 632,701 107,650 (560,954) 655,578 يراداتاإل

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

 (5,061,608) (535,696) (210,680) (413,655) (3,901,577) اتوفمصرال

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

 (4,226,633) 97,005 (103,030) (974,609) (3,245,999) طاع قنتائج ال

 

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

 زعة وم غير إيرادات
    

19,512 

 عةزوغير م روفاتمص
    

(220,519) 

     

──────── 

 ةرالفت خسارة
    

(4,427,640) 

     
═════════ 

 48,282,021 18,691,587 12,671,999 2,753,966 14,164,469 ع طالقودات اموج

 زعةمو ات غيرموجود
    

3,595,034 

     

──────── 

 وجودات الي المإجم
    

51,877,055 

     

════════ 

 5,544,778 592,093 319,187 208,703 4,424,795 اع طالقمطلوبات 

 ةعزوت غير م طلوبام
    

8,278,235 

     

──────── 

 وباتلالي المطمإج
    

13,823,013 

     
════════ 

 

 نة ااألم ةصفبودات موج 16
 

ال  لصناديقوا  ظالمحافمة  يق   بلغت األامحالو  لتمويومحافظ  إل  خرىفظ    246,925,477بمبلغ  األم  الشركة  دارةالخاضعة 

 (. يتيكور دينا 232,942,754 :2020 يونيو 30و  تيوي ينار كد  250,219,348: 2020سمبر دي 31) يويتكدينار 
 

  30  ية فيتهالمن   أشهر  ستةل ا  ةترف ليتي  ر كو دينا   337,813بمبلغ   ةاناألم  صفةب  موجوداتالبة  علقتالم  دارةب اإلعاتأ كما بلغت  

   .(تير كوي دينا  367,871 :2020 ونيوي 30في منتهية لا أشهر ستةاللفترة ) 2021 ويوني 
 

   19-يدوف كجائحة   تأثير 17
 

مما تسبب في تعطيل األعمال  ،  لمالعا  توىمس  ىلع  ةجغرافيق  مناط  عدة  في  ( "19-كوفيد")  ناكورو   سوفير  ةئحجا   نتشرتا

االقتصادية أدك  .واألنشطة  عدم    ظهور  لىإ  19-دفيكو  حةجائ  تما  إطار    في  .عالميةال  اديةقتصاال  ئةالبي  فياليقين  عوامل 

  ات عفاءاإل  كل)بما في ذ  عفاء واإل  عم االقتصاديلدا  ربياتدذ  اخبات  يةز مركالبنوك  الو  تالحكوما  قامت  ،سورهذا الفي  ةجهموا

الجائحأثير  ت  من  حد لل  وذلك  (دادسلا  من متس  فلموق ا  تصاعد  وفي ظل  .تاوالشرك  ألفراداى  عل  ةتلك    أخذت   ،ارعبشكل 

ا   جموعةالم بيج  اإذ  ما  رهاعتبافي  واقديرالتو  امكألحا  في  راتغيت وت  العديت  يأ  إجراء  عاةمرا  رةروضلاب   إدارة ت 

  . مجمعةفة الكثمية المرحلية المات المالالمعلو في وتسجيلها اطرمخال
 

 2021 لسنة األخرى المقسطةوكية الستهال تأجيل القروض ا نظام 
 

االستهالكية   القروض  سداد  تأجيل  عن  المركزي  الكويت  بنك  المل  ةالمقسطو  أعلن  على  بناء    ؤهلينلعمالء  وفق ا همبطل   ، 

( من القانون  2)  ادة رقمبشأن تنفيذ أحكام الم  2021أبريل    18بتاريخ    BS/IBS/IS/IIS/FS/476/2021 2/للتعميم رقم  

االلتزامات المالية لمدة ستة أشهر مع إلغاء الفوائد واألرباح الناتجة عن  بتأجيل  ما يتعلقيف)"القانون"(  2021( لسنة 3رقم )

 .الكويت تكلفة تأجيل األقساط بالكامل وفق ا للقانوندولة تتحمل حكومة "(. 2021ة سن  نظامهذا التأجيل )"
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 (تتمة)  19-وفيدكحة جائثير  تأ 17
 

 (تتمة) 2021 لسنة األخرى طةو المقستأجيل القروض االستهالكية  نظام
 

فترة    تمديدمع    الءعمب الطلريخ  من خالل تأجيل األقساط لمدة ستة أشهر من تا  2021سنة      نظام  بتنفيذ  المجموعة  قامت

المقدرة   ن تعديل التدفقات النقدية التعاقديةع  ناتجة  خسارةالمجموعة  تكبد  ط إلى  اقسؤدي تأجيل األ. سيلةالتمويل ذات الص

بمبلغ المالية    كويتي  دينار   11,499  قدره  مؤقت ا  للتقارير  الدولي  للمعيار  معادل 9وفق ا  بمبلغ  الخسارة  هذه  تعويض  سيتم   .

 للقانون. ة وفق اكوميالكويت كمنحة حدولة من حكومة  ضالقب حقستي
 

 ائر االئتمان المتوقعةتقديرات خس
 

  ات معلومال  لأفض   إلى  دا  تنا)اس  لمتثير المحالتأ  اارهت المجموعة في اعتبذأخ  ،المتوقعة  الئتمانخسائر اات  تقدير  حديدت  عند

 جائحة  بها  تتسبب   التياليقين  عدم    عوامل  تطلبت  وقد  .19-يدكوف  ةحئاج  بها   ت تسبب  التياليقين    عدمحاالت  ن  أبش  (حةامتال

 .قعةلمتوائر االئتمان د خسالتحدي المستخدمة اتاضرواالفت خالتدالم  يثتحد جموعةالم نم 19-كوفيد
 

ال السيناريوهات  قامت  ترجيح  تقييم  بإعادة  قياس  ةالحالياليقين  دم  ع  حالةأثير  تتعكس  كي  لمجموعة  ئتمان  اال  خسائر  عند 

الضغط على رات  جراء اختباإمن خالل  حتملة  ملنتائج الا  نطاق تقييم  قامت المجموعة ب  إجراء تلك التقديرات،  عند  .ةقدرالم

السابقاأل سيناريوهات    19-كوفيد  جائحة  تشاران  قبل  ساس  يتضمن  ومالمتشائوا  القائموا   المتفائلالوضع  )والذي  تغيير ( 

% بينما تم تخفيض احتمالية 80  إلى%  10سبة  ن  من  تشائمالم اريو  السين  يةلدة احتمايازتم    .دةح  علىسيناريو  ل  كترجيحات  

 لي. على التوا %15 إلى% 80% ومن 5 إلى% 10من  القائمريو الوضع وسينا المتفائلالسيناريو 
 

نحو  تقييمال  في  عةولمجم ا  ستمرت ااءجرإلا  تخاذال  ةالجوهري  طراخملل  تالشركا  عرضتحاالت    يفرد  على    ة ئيلوقاات 

   .19-فيدكو ائحةج نتيجة عكسية حركات أي  ضد ةزماللا
 

 19-كوفيد ائحة جتعلق بالماليقين عدم 
 

عدم  عواتطلبت   تسبب التاليقين  مل  ا  أي  ةعالمجمومن    19-كوفيد  جائحة  بها  تي   ات ضاواالفتر  تخالالمد  ميتقي  إعادةض 

ال  مةدستخمال تصادي  االق  لبقتلل  ةتملالمح  اتلتأثيرا   هاتباراعفي    ةمجموعال  أخذت  .ةلماليا  تجوداولمل  العادلةة  قيملتحديد 

ل تقدير لإلدارة استنادا  إلى والتي يعتبر أنها تمثل أفض  عةجمولدى الم  ةماليوجودات الملل  سجلةمغ الالالمب  تحديد  عند  الحالي

 لحوظة.المعلومات الم
 

  ةالبيئ  ذهه  ير ثتأ  إن  .قالسوفي  ات  قلبللت  ةليية عاحساسب  تتسم   جلةلغ المسمبا تزال الالو  ةب لقمت  واقسألا  ال تزال  ،كع ذلمو

لى أساس  ع ذي الصلة روالتأثي  ركزهام متقييإعادة في  عةالمجمو  ستمرت  وسوف  يا   تقديرا  ر أمرتبيع ةكدغير المؤ االقتصادية

   .نتظمم

 

 

 

 
 

 

 

 

 


