
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار ش.م.ك. )عامة(

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة  المكثفةالمعلومات المالية المرحلية  

 وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل 

  )غير مدققة( 2021مارس   31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 لشركة الكويتية للتمويل واالستثمارللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

التغيرات في  و ل الشاملدخلاالدخل و اتوبيان 2021مارس  31المجموعة"( كما في "بـ ا معًا ميشار إليهها التابعة )اتاألم"( وشرك

كة  شردارة الخ. إن إالمنتهية بذلك التاري أشهر الثالثةلفترة  المتعلقة به ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحليفقات النقدية لتدوا يةحقوق الملك

. 2اح داد المبين باإليضألساس اإلععن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا  هي المسؤولة األم

 المرحلية المكثفة المجمعة. مراجعتنا لهذه المعلومات المالية إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة
 

  عةنطاق المراج
ً للمعيالقد قمنا بمراجعتنا   لقمستلا مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410ر الدولي وفقا

إلى  رئيسيةة في توجيه االستفسارات بصف المرحليةة تمثل مراجعة المعلومات الماليالمتعلق بمهام المراجعة. ت "للمجموعة

للمراجعة. إن نطاق  جراءات التحليلية واإلجراءات األخرى ة وتطبيق اإلألمور المالية والمحاسبيالمسؤولين عن االموظفين 

ً لمعالتدقيق الذي نطاق شكل كبير من بالمراجعة أقل  الحصول على تأكيد بأننا  ناايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكنيتم وفقا

 رأياً يتعلق بالتدقيق. إننا ال نبديي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فاألمور 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

 .2ألساس اإلعداد المبين باإليضاح ة، وفقاً ديماإعدادها، من جميع النواحي ال
 

 نونية والرقابية األخرىتقرير حول المتطلبات القا

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

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

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

 أو مركزها المالي. ألم اركة على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الش 2021مارس  31ة في يشهر المنتهأ الثالثةة خالل فتر
 

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

حكام هنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو ألتنظيم المومركزي ال والتعديالت الالحقة له بشأن النقد وبنك الكويت 1968لسنة 

 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة خالل  به المتعلقة تعليماتلمال والبشأن هيئة أسواق ا 2010 سنةل 7رقم  القانون

ً مادي اً قد يكون له تأثيرعلى وجه   المالي.  اأو مركزه األم شركةلا نشاطعلى  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 العبدالجادر عادل  بدر

 أ  فئة 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 لعيبان والعصيمي وشركاهما

  

 

 2021مايو  11
 

 الكويت 





 عة التابا تهاكشرامة( و م.ك. )عر ش.ا ستثمالاويل وتملية لتلكويالشركة ا
 

 

  .ةمعجلما المكثفةلية حلمرا ليةلومات المامعال ن هذهجزأ ميتال  جزءا  تشكل  16 إلى  1ن المرفقة م تيضاحاإن اإل
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 ق(دقم يرغ) معجملا كثفالم ل المرحليبيان الدخ

  2021مارس  31ية في منتهلا ةرتفلل
 

   مارس 31 ر المنتهية فيالثالثة أشه 
 

 2021 2020   
 

   نار كويتييد يتير كودينا إيضاحات
      

 اإليرادات 
     

   422,138 565,951  لت تمويإيرادا
   199,567 180,039  أتعاب إدارة واستشارات

   325,664 228,264  طةات وسعموال
   (977,714) 86,155 9 ماراتتثاس ئر(خسا) اداتإير
   73,672 69,470  رجيتألاات إيراد
   40,474 30,360 6 زميلة كاتشر في نتائجحصة 

   23,793 (3,644)  يةأجنبعمالت  ترجمة أرباح)خسائر( 
   31,201 27,823  رى أخ تاإيراد

 
 ───────── ─────────   

 
 1,184,418 138,795   

 
 ───────── ─────────   

      اتروف مصال

   (140,039) (72,289)  تمويلتكاليف 
   (705,939) (751,687)  موظفين تكاليف
   (319,699) (337,148)  ةيتسويقارية ودإوية عموم تمصروفا

   (75,322) (72,953)  الكتهاس
 ن اائتم خسائرص مخص( تكوين) رد
   (893,066) 228,826 10 وقعةتم  

 
 ───────── ─────────   

 
 (1,005,251) (2,134,065)   

 
 ───────── ─────────   

   (1,995,270) 179,167  ب ائص الضرمخصقبل  (الخسارة) الربح
       - (7,439)  بائضر مخصص تكوين

 
 ───────── ───────── 

 

 
   (1,995,270) 171,728   ةرتفلا)خسارة(  ربح

  

═════════ ═════════ 
 

 
      

      : الخاص بـ 

   (1,662,454) 152,315  م مساهمي الشركة األ

   (332,816) 19,413  الحصص غير المسيطرة

  

───────── ───────── 
 

 

   (1,995,270) 171,728  ةالفتررة( )خسا حرب
  

═════════ ═════════ 
 

 

   فلس    (5.4) فلس    0.5 11 ركة األم  شلاهمي اسمبالخاصة السهم )خسارة(  ربحية
 

 ═════════ ═════════   



 عة التابا تهاكشرامة( و م.ك. )عر ش.ا ستثمالاويل وتملية لتلكويالشركة ا
 

 

  .ةمعجلما المكثفةلية حلمرا ليةلومات المامعال ن هذهجزأ ميتال  جزءا  تشكل  16 إلى  1ن المرفقة م تيضاحاإن اإل
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 )غير مدقق(مع جالم مكثفالي المرحل  ملالشا ان الدخليب

  2021مارس  31 ة فيالمنتهي ترةفلل
 

   مارس 31 يية فر المنتهالثالثة أشه 

 
 2021 2020   

 
   ييتور كانيد تيكويدينار  

      

  الفترة  )خسارة( ربح
 

171,728 (1,995,270)   

  

───────── ─────────   

 :رخاآل ملشاال الدخل ()الخسارة
 

    

  :ةالحق تراتفي ف معمجلرحلي المكثف املا  لخدلن ابيا إلىيفها إعادة تصن قد يتم يتم أو ودبن
 

    

ملة  اإليرادات الشخالل امن لة ادة العيمبالق التمويل لمدينو دلةعالي القيمة اير فالتغصافي 

 ىراألخ
 

(2,020) 208,094   

 تمويل وينمدمن بيع  ف المجمعالمرحلي المكث لخالدن ياب لىإ  لمحوالقيمة العادلة ال احتياطي

 خرى األ لةامشدات الخالل اإليرا من دلةاعالة يمبالق
 

(10,034) 1,839   

 ةعادلقيمة الالب لالتموي ولمدين ةوقعالمت ئتماناال المكون لخسائرسترد( المصص )المخصافي 

   407,170 (104,238)  خرىملة األالشا راداتيإلل االمن خ

   49,995 (5,809)  يلةمزكات رشل رخالشامل اآل لدخلا (ةر)الخسا من صةحلا

  
───────── ─────────   

  
(122,101) 667,098   

  
───────── ─────────   

  
    

 :في فترات الحقة المرحلي المكثف المجمع الدخل نبيا ىإل  هايفنصتدة إعا ميت لند وبن
     

ل  خال من دلة العا ةقيمبالة ية مصنفكلوق مالعادلة ألدوات حقالتغير في القيمة صافي 

 رى خاأل ةلمالشاات رادياإل
 

21,966 (50,507)   

  
───────── ─────────   

 ترةفلل اآلخر الشاملدخل ال( الخسارة)
 

(100,135) 616,591   

  
───────── ─────────   

 رةفتلل ةملشاال (ارةالخس) الدخل ليامإج
 

71,593 (1,378,679 )   

  
═════════ ═════════   

      

      : ص بـالخا

   (1,045,536) 52,180  م األ  الشركة هميمسا

 ةطرسيالم غير صحصال
 

19,413 (333,143)   

  
───────── ─────────   

 ترةفلل ةملشاال ارة(سخل)ا خلالد إجمالي
 

71,593 (1,378,679)   

  
═════════ ═════════   

 

 



 تابعة لاا اتهكوشر)عامة(  .ك.م.ستثمار شواال ويلة للتميتيوكة الكالشر
 

 

 .ةجمعالم فةالمكثة ة المرحلييلت المالمعلوماذه اه زأ منتجي ال ل جزءا  تشك 16 إلى 1من  قةفالمر اتحيضاإلإن ا
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 )غير مدقق( معالمج المرحلي المكثف ةكيفي حقوق المل بيان التغيرات

 2021مارس  31ة في المنتهي ةللفتر 
 

   األمركة  الش  لمساهمي   ة ائد الع ية لملكق ا حقو 

 
 ريبا إج   احتياطي  لمال رأس ا 

 طياحتيا 
 نةخزي   اسهم  ختياريإ 

ة القيم   احتياطي 
 ة ل د لعا ا 

 احتياطي
 مة ج تر 
 الت م ع 

 أجنبية

 احتياطي 
حقوق    امالت  ع م 

 الفرعي المجموع   ة أرباح مرحل  ية ملك 
 غير الحصص  

 رة يط مس ال 

 مجموع 
 حقوق 
 الملكية 

 
 يويت ر ك نا دي  دينار كويتي يكويت نار  ي د  يكويت   ار دين يكويت   ار ندي  دينار كويتي يتيو ك   دينار  ييت كو ار  ني د  يتيكو دينار   يتيكو   نار ي د  يتير 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

 171,728 19,413 152,315 152,315     -     -     -     -     -     -     -  ةترلفا ربح

 (100,135)     - (100,135)     -     - (5,809) (94,326)     -     -     -     -  للفترة  الخسارة الشاملة االخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  الشامل لدخ ال ( الخسارة)إجمالي 
 71,593 19,413 52,180 152,315 - (5,809) (94,326)     -     -     -     - للفترة

  صصفي الح   الحركة صافي
 (9,932) (9,932)     -     -     -     -     -     -     -     -     - يطرة المسغير 

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

 41,937,716 724,330 41,213,386 6,089,966 1,156,426 157,189 1,644,346 (3,145,214) 750,000 2,311,535 32,249,138   2021مارس  31 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

 (1,995,270) (332,816) (1,662,454) (1,662,454)     -     -     -     -     -     -     -   رةالفت  ةارخس

  ةشامل)الخسارة( ال   لدخال
 616,591 (327) 616,918     -     - 49,814 567,104     -     -     -     -   لفترةل ىخراأل

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

 (رة)الخسا الدخلإجمالي 

 (1,378,679) (333,143) (1,045,536) (1,662,454)     - 49,814 567,104     -     -     -     - للفترة الشاملة

  صصفي الح الحركة صافي

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

 

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

 39,011,716 962,900 38,048,816 3,902,786 1,106,742 214,266 734,563 (3,145,214) 750,000 2,236,535 32,249,138   2020 مارس 31 كما في

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



 

 كاتها التابعة وشرامة( )ع. م.كستثمار ش.واال ويلتملل ة الكويتيةركالش
 

 

 .معةجالم فةلمكثالية رحمية الالمت الاعلوممن هذه الم أزتج يالا  تشكل جزء 16 ىإل 1ة من مرفقال يضاحاتإلا إن
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 غير مدقق() عممجال ثفمكالي حلنقدية المرت الدفقاالتبيان 

   2021مارس  31في تهية منلا رةفتلل
 

 مارس   31  هية فير المنتأشه  ةثالثال 

 
 2020 2021 إيضاحات

 
 كويتيار دين تير كوينادي 

    ل يغ شالتطة شنأ

 (1,995,270) 171,728  الفترة  خسارة()ربح 
    
     الفترة)خسارة( ح رب ةقبديالت لمطاعت

    (246) (25,329) 9 باح توزيعات أر
  (40,474) (30,360)  زميلة تاشرك في نتائج حصة
 140,039 72,289  يلتمو تكاليف
 75,322 72,953  استهالك
 654,519 (249,872) 4,10 متوقعة انائتم خسائر ص ن مخصويك)رد( ت

 238,547 21,046 10 رىخدات األللموجو توقعةائتمان م ئراسخمخصص 
 73,832 100,022  للموظفين الخدمة يةة نهامكافأ صصمخ

  ───────── ───────── 

  132,477 (853,731) 
    : شغيلالت  طلوباتدات ومموجو يف اتري التغ
 2,956,734 (527,366)  األرباح أو الخسائر ل من خال ةلدعاال بالقيمة يةلام تا ودموج

 (1,188,319) (321,610)  خرى ملة األات الشدايرال اإلخال يمة العادلة منلقبا يلوممدينو ت 

 413,114 174,839  فأةلمطلفة ابالتكويل تمو مدين 

 65,212 17,893  طفأة الم فةبالتكل ليةات ماجودوم
 (150,094) 82,270  أخرى  داتجووم
 (731,454) (1,194,405)  خرى لوبات أ طم

 
 ───────── ───────── 

 511,462 (1,635,902)  ت ياملالع من الناتجة)المستخدمة في(  نقديةلاالتدفقات 
 (11,905) -  ةعمدفو  وظفينم لل الخدمةمكافأة نهاية  
  ───────── ───────── 

 499,557 (1,635,902)    يللتشغا ةطشنمن أ تجة ان لا دية النق تقا التدف صافي 
  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار 
 (13,906) (58,882)   تمعداالوممتلكات ال فية الحركصافي 
 246 25,329  لمةتسباح مات أرتوزيع

 40,155 30,446  ةشركات زميلمن  ةلمستاح متوزيعات أرب
 3,553,797 (178)   )مودعة( مسحوبةثالثة شهور  عن تزيدأصلية  اق تحقاس فترة تذا بتةاثودائع 
 43,767 (198)   تةائع ثابز وودمحتج قدن عن فراجاال)إيداع( 

  ───────── ───────── 

 3,624,059 (3,483)  مار االستث شطةنأ نم تجة لناا خدمة في()المست نقدية ل االتدفقات صافي 
  ───────── ───────── 

    يل تموال طةشنأ
 (1,566,672) (616,667)  ض  روقللدد المس
 (288,253) (86,161)    دفوعةمويل ميف ت تكال

 (2,833) (9,932)  رة يطمسال  يرغ حصصلاكة في الحرصافى 
 

 ───────── ───────── 

 (1,857,758) (712,760)  تمويل نشطة ال أ في  لمستخدمةية النقدت اا قالتدف  صافي
 

 ───────── ───────── 

 
   

 2,265,858 (2,352,145)  المعادل د النقنقد وفي ال  ة الزياد )النقص(  صافي
 5,105,148 8,342,548  ري ينا 1 ا فيمكل عادقد الموالن  النقد

 
 ───────── ───────── 

 7,371,006 5,990,403  مارس  31في  اكم ل لنقد المعادد وا النق 
 

 ───────── ───────── 

 5,492,164 5,990,403 3 رة تمالمس تياملبالع المتعلقل ادمعلد اقلن وا النقد
 1,878,842 -  ةتمرسغير الم العملياتمتعلق ب ل الدمعاال لنقدواد قن لا

 
 ───────── ───────── 

 7,371,006 5,990,403  مارس  31كما  في معادل لقد ا لنوا قد الن
 

 ═════════ ═════════ 



 ة لتابعتها اكاوشر عامة(ش.م.ك. ) ستثمارتمويل واالللويتية ركة الكالش
 

 

 (دققة)غير م المجمعة ثفةالمك يةحللمرالمالية امات ومعلالول ايضاحات ح

 2021مارس  31 في منتهيةال ةفتروللفي ا مك
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 طةنشألاويس أسالت     -1
 

 29سها في تأسي متعامة يتية وكة همشركة مسا هيلشركة األم( اش.م.ك. )عامة( ) واالستثمار ة للتمويلكويتيركة الشإن ال

قانون ) 2016لسنة  1نون رقم بقا استبدالهتم  يوالذ 1960ام لع 15 مرقية راات التجركقانون الشلوفقا   2000 ارسم

ضع ختكمــا  ،ةيـارـماستث شركةا ( بصفتهـــال )الهيئةلمـ واق اسأيئة ه بطاوضل مألا كةالشر خضعت .(يدالجدت كاشرال

 يل.التمو ةطشأنول تزا ارمثركة استكزي كشمرلويت ابنك الك لرقابة
 

 (.لكويتورصة ا)ب المالية اقورلأل كويتق الوسبة مدرجكة األم شرم الإن أسه
 

 ت.، الكوي13037صفاة لا،  21521 ب.ص ،رقلشا بية،رعال برججل في المسكة االم الشر يقع مقر
  

دماتها المتعلقة بعمليات خ ميتقدب ةيرة رئيس"( بصوعةومالمج"ـة  بعمجتم ر إليهايشا) ا التابعةكاتهرشكة األم وشرتقوم ال

ظ  فاحملاوق يدالصنة اداروإ ال،االموات تحصيل خدموات، سياربيع الشراء ووجير أتوالكي االستهوي جارتيل التموال

 يةارشاالستدمات المالية والخ ملية وتقديالما ةطة الوساطنشثمارية وأخدمات البنوك االستو يرلغا ح للصا ةيراثمتساال

 .م والعقاراتهساألفي  ستثماراالو
 

 -:ماالركة شللعة بالتا كاتشرفيما يلي ال
 

 )%( لكيةالم نسبة   

 سالتأسيد بل طالنشا التابعة شركةال اسم
 رسام 31

2021 

 (قةقمد)
 رسمبدي 31

2020 
  مارس 31

2020 

      
      

 98.5 100 100 تالكوي دولة اطة ماليةسو .ك.م(.مش)اطة المالية شركة كفيك للوس

 100 100 100 ويتلكلة اود استشارات )ش.ش.و( يةاراإلد شاراتتلإلس شركة الواثب

 65.37 65.45 65.76 لكويتلة اود ارتثمسا لوسمصندوق ا

 99 99 99 يتالكوة دول تاراقع (م.م.)ذية ارقعالك يكة كفرش

 ()ش.ش.و تارسيااء الع وشرشركة كفيك لبي
ء بيع وشرا

 100 100 100 لة الكويتود اتراالسي

 96 96 99 دولة الكويت تاج زراعينإ م(ك.)ش.م. عية رازال اينكة كارولرش

 ودية ةير بصفموال الغأ لتحصيل كيشركة كف

 ويتالكدولة  لواأم لصيحت )ش.ش.و(
100 100 100 

 

 مة()عا ك.ش.م.ر ماثتسواال ليوتمللكويتية لا ةكرلشل المجمعةمكثفة لاالمرحلية  اليةمات المالمعلو راصداد إتماعتم 

من   2021مارس  31 في المنتهية هرشا ةثالثلفترة ال ("وعة لمجم"ا بـ )يشار إليها معا   ابعةا التوشركاته "(مركة األلش)"ا

 .2021مايو  11في  رةاإلدا سل مجلبق
 

نة  للسعة مجملاة الماليت ناايلبا دامباعت 2021مايو  5 اريخة بتالمنعقد يةالسنو يةمومالعجمعية في ال ماأل الشركةم مساهمو اق

  .مة األقبل الشركن ح مزيعات أرباتو أي عن نعالاإل ولم يتم .2020بر ديسم 31نتهية  في الم
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   مةهاال لمحاسبيةسات اياالسود عداإلا اسسأ    -2
 

  إلعداداأساس   2.1

"التقرير المالي  34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

 :المرحلي"، باستثناء، الموضح ادناه
 

لمالية ا لخدماتامؤسسات ات لتعليموفقا   2020يسمبر د 31 يمنتهية فة الللسن ةيوسنالة عالمجمالية ملا تناايبلا  تم إعداد

 تللتسهيال المتوقعة تمانئاالائر سخ قياسيمات لتعهذه الطلب وتت .تالكويي دولة ي فكزمريت الوكك النبن صادرة ع ال

خصصات أو المكزي المرويت ك الكبن تاعليمبتا  زامتلا 9الية الم ريتقارلل الدولي يارعملقا  لوفسب لغ المحتبالمب مانيةاالئت

تطلبات مق ت الصلة؛ وتطبياذات ى اإلفصاحعل ناتجير الثأوالت بر؛ا أكمهي، أالمركزي الكويت قا  لتعليمات بنكالمطلوبة وف

ير يامعالب معةمجت اهإلي )يشار ةيللدوا بةالمحاس ييراعممجلس ن ة عادررى الصختقارير المالية األة للليودر اليياعفة الماك

 .(يتالكو دولة في مطبقةة الماليرير اللتقالية ل لدوا
 

 ة عمة مجيلامانات بيل مطلوبةلا حاتضايمعلومات واإللاكافة  منضتتال مجمعة لاة كثفالمية رحلمللمالية ا ا وماتمعلال نإ

 31 في هيةتة المنسنلل يةسنوال عةجمالم ةماليالات يانبلاع م انباالقتر هايلع االطالعم يتب أن جي، لكلى ذاء  عوبن .كاملة

 . 2020يسمبر د
 

مالية  الالمتوقعة للسنة  النتائجن ع رورةبالض تعبر ال 2021مارس  31ي ة فنتهيلما شهرأ ةثالثلل التشغيلية إن النتائج

 .2021ر ديسمب 31 يفمنتهية ال
 

التي  كافة التعديالتج راد قد تم إ نهأ ةرى اإلدارت يتي.ور الكادينالب ةمجمعلا ةفالمكث ةليمرحلا  ةاليالمومات لعالم تم عرض

 عادل.  رضلع ةيرعتبر ضروتي ررة والتكمتال يةادالع الستحقاقاتتتكون من ا
 

عرض بعض المعلومات المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية وتعكس التعديالت التي تم إجراؤها  إعادة تم 

"، نظرا  ألن هذه  للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(" شركة كفيك  تابعة للشركة األمللشركة ال ر المستمرةيغللعمليات 

الموجودات  تؤثر علىعمليات إعادة التصنيف ال  (. إن5إيضاح الشركة التابعة لم تعد محتفظ بها لغرض البيع )

 ة / السنة المدرجة مسبقا . والمطلوبات وحقوق الملكية وربح الفتر

  عةالمجموبقة من قبل مطال والتعديالت تاريوالتفس الجديدة رييالمعا -2.2
 

  إعداد في  المتبعة تلك ل اثلةمم عةالمجمثفة المكالمرحلية ة يمالال ماتعلولما هذه د داعإ ي ف ةقبطلما اسبيةمحلا ساتاإن السي

ي  لتا يدةالجد ريايالمع اء تطبيقنتث، باس2020 يسمبرد 31في  نتهيةملاة للسن موعةمجلل ويةالسن ةمعالمج ليةالما ياناتلبا

ولكن  صادرة ىديالت أخرتعأو  راتتفسيو أ معايير يأل ركبملا يقبالتطب ةعجموالم قمم تول .2021ناير ي 1كما في  تسري

 معالمج فالمكث لمرحليلمالي از اكمرالأو   يماللا ءادألا ىعل ديما أي تأثير هيكن لم ل يرهذه المعايإن تطبيق  .ر بعدسلم ت

 . للمجموعة
 

  دلالمعا قدلنواقد نلا -3
 

  :ل مما يليداعالم دنقد واللنقن اكويت ،قديةفقات النن التدلغرض بيا
 

 
  رسام 31

2021 

 )مدققة(
 مبر ديس 31

2020 
   مارس 31

2020 
 تيدينار كوي يت كوي  دينار  نار كويتيي د  
    

 4,892,873 8,424,761 7,499,082 البنوك ىدلد قن

 29,676 660,229 33,961 يةارثمستافظ محا يفد نق

 1,347,524 1,581,524 781,702 ةثابتودائع 
 

───────── ───────── ───────── 

 6,270,073 10,666,514 8,314,745 ونقد كبنوالى دل ةأرصد

  من تاريخ  روهش ةثالثن م ثرفترة أك لالخ تحقست ةثابتودائع 
 (7,524) (7,524) (7,702) داعياإل

 (740,000) (774,000) (774,000) ةزجحتم ثابتة وديعة

) (1,542,442) (1,542,640) دى البنوكل نقد محتجز 3830, 5) 
 

───────── ───────── ───────── 

 5,492,164 8,342,548 5,990,403 والنقد المعادلنقد المالي جإ
 

═════════ ═════════ ═════════ 
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 (تمة)ت لداعوالنقد الم قدالن -3
 

 يكما ف % 1.2 لية بنسبةفع ةئدفا لدمتوسط مع لوتحم هرا  ش اثني عشر لىشهر إ نبي اوحتتر تبط بمدةرت ةابتالثع لودائا إن

 .سنويا   (%2.7: 2020 مارس 30و%  1.9 : 2020سمبر دي 31) 2021مارس  31
 

ار دين  803,704 :2020ر ديسمب 31) ضوقرالبل مقاي كويت دينار  803,654غلمبب قدونوك بنال لدى صدةأر رهن تم

 .(تيكوي ارنيد 770,385: 2020 مارس 31و كويتي
 

 ويلمت ينودم -4
 

 رى:خاألملة ت الشارادااإليمن خالل  لةديمة العاويل بالقممدينو ت (أ
 

 
  مارس 31

2021 

 (قةدق)م
 سمبر دي 31

2020 

   سمار 31
2020 

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

 11,472,300 11,169,783 11,517,632 لويتملا ومديني مالجإ

 (1,078,008) (918,427) (944,666) ة مؤجل داتراإي قصا :ان
 

───────── ───────── ───────── 

 
10,572,966 10,251,356 10,394,292 

 215,587 136,676 124,622 ي(فا صلادلة )قيمة العالا تعديل

 
───────── ───────── ───────── 

 
10,697,588 10,388,032 10,609,879 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

دينار  2,261,870 :2020ديسمبر  31)يتي ر كودينا  2,157,632غبمبل عةالمتوق مانتاالئخسائر ل صصب مخاستحا تم

 لة امالش تاادريإلل اخال منلة العاديمة بالق ليتمولا ومدينل ابمق (كويتيار نيد 1,173,833 :2020مارس  31و يكويت

 .ىألخرا
 

% مقابل 120التمويل المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مرهونة لتغطية نسبة  ودينإن أرصدة م

 . لة حقحواالقروض من خالل 

 فأةمطال لفةو تمويل بالتكمدين   (ب

 

  مارس 31
2021 

 )مدققة(
  رديسمب 31

2020 

   مارس 31
2020 

 
 يتيو ك ار  دين يكويت   دينار  تيي و كدينار  

    

 7,052,943 5,677,849 5,475,208 ويلالتم ونمديلي ماإج

 (400,584) (288,297) (260,495) لة جؤم تاادريإا : ناقص
 

───────── ───────── ───────── 

 
5,214,713 5,389,552 6,652,359 

 (3,297,631) (2,121,904) (1,976,270) ةقعوتلما انخسائر االئتمصا : قان
 

───────── ───────── ───────── 

 
3,238,443 3,267,648 3,354,728 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .  قحوالة ح% مقابل القروض من خالل 120التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة مرهونة لتغطية نسبة  ودة مدينإن أرص 
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 )تتمة( لويتم ينودم -4
 

 ( ةمت)ت ةة المطفأتمويل بالتكلف ومدين  (ب

 

  الل خ نمة دلاعلا يمةلقاب ويلمتلا وومدين بالتكلفة المطفأةيل التمو ونديلم ةالمتوقعئتمان االر خسائ مخصص ليا يفيم

 : الشاملة األخرى تااإليراد
 

 
   مارس 31 يلمنتهية فثة أشهر االثال

 
2021 2020   

 
   دينار كويتي يكويت   دينار 

 
    

 ة فلتكلاب ليوتمال ولمدين ن(وكملا)  دمسترلا ةمتوقعاالئتمان ال خسائر مخصص

   (247,349) 145,634 (الصافيب) أةالمطف  

ن  م لعادلةقيمة الباالتمويل  ونديلم (كونالم) المسترد ةعقتومالئتمان ئر االساخ صصخم

   (407,170) 104,238 (افيصلا)ب  األخرىالشاملة   تاداراإليل الخ

 
───────── ─────────   

 249,872 (654,519)   

 
═════════ ═════════   

 

 لكويتا كات بنتعليمب ا  زامتلا 9ة ليمار التقاريي لللدوال راللمعي ا  المحتسبة وفق راكمةالمت لمتوقعةا انالئتمخسائر ا غتبل

 31و ويتيدينار ك  4,383,774 :2020بر سمدي 31ي )تكوي رنادي 4,133,902 : 2021ارس م 31 فيما ي كالمركز

يت بنك الكو ت تعليماتباطللمت وفقا تسبةحالم المخصصات يتجاوز ابم ،(دينار كويتي 4,471,464 :2020 مارس

 :2020 سمار 31و  ويتيك اريند  3,505,454: 2020بر مسدي 31)ي يتكودينار    3,469,523تبلغ يتال يلمركزا

 (. كويتي دينار 3,979,308
 

 يعبلا لغرض بها فظكمحتة نفجودات مصوم -5
 

شتري المستهدف لشركة كفيك للوساطة المالية ش.م.ك.م. يبلغ فيه ، تلقت الشركة األم خطاب ا من الم2020يسمبر د 2في 

كفيك للوساطة المالية  شركةمن  %100نسبة  لإلستحواذ علىالشركة األم أن الهيئة الرقابية رفضت طلب المشتري 

.م. من  ها في شركة كفيك للوساطة المالية ش.م.كثمارست ا نيفدة تصإعاألم بش.م.ك.م. ونتيجة لذلك، قامت الشركة ا

الموجودات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع إلى الموجودات المحتفظ بها لغرض االستخدام والمحاسبة عنها كشركة 

 .تابعة

 

جمالي ت بإراقاء علشرا غاءلإلل ش.م.ك.م. اتفاقية غير قابلة -للوساطة المالية ، وقعت شركة كفيك 2020ديسمبر  29في 

( بعض أسهم شركة بيان القابضة 1ار كويتي مقابل بعض موجوداتها التي تشمل: دين 12,500,000قيمة عادلة قدرها 

 Calhounشركة ( بعض األسهم في 2الخسائر( ، ش.م.ك.م )موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

Equity Co شركة ( بعض أسهم شركة 3يلة( زمكة في شرار استثم) المحدودةCalhoun Debt Co  استثمار في(

أسهم شركة كارولينا ( 5ش.م.ك.ع. )استثمار في شركة زميلة( ، و  -( كافة أسهم شركة صلبوخ التجارية 4شركة زميلة(، 

 .يتيدينار كو 2,750,000نقد بمبلغ ( 6و )استثمار في شركة تابعة(،  م.الزراعية ش.م.ك.

نفيذ جزء من بعض البنود الواردة في هذه االتفاقية من خالل بيع شركة بيان القابضة ش.م.ك.م. وشركة تب عةوجملمت اقام

Calhoun Equity Co  المحدودة وشركةCalhoun Debt Co  أن يتم تنفيذ بيع ونظرا  ألنه من المتوقع المحدودة

ة بتصنيف االستثمار كموجودات مصنفة وعمت المجمقا ، فقد2021سنة لصلبوخ التجارية ش.م.ك.ع. خالل شركة ا

 كمحتفظ بها لغرض البيع
 

 لبيعبها لغرض ا كمحتفظنفة بات مصت ومطلوجوداوم

            كما في رض البيعبها لغ كمحتفظرة يات غير المستمبالعمل فيما يتعلق التالية وباتمطلالموجودات وال تصنيف دهاعم ات

 :2020 رسما31 و 2020 ربديسم 31، 2021مارس  31
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 ة()تتم ض البيعلغر بها فظجودات مصنفة كمحتوم -5

 

  مارس 31
2021 

 مدققة()
  مبرديس 31

2020 

مارس   31
2020 

 
  دينار كويتي يتيو ينار كد 

    

 يعلغرض البها فظ بفة كمحتمصندات موجو
  

 

 3,251,473 - - البنوك ونقدصدة لدى أر

 1,194,807 - - ائرالخس اح أورباألالل خ دلة مناالع لقيمةبا ةيلاات مموجود

 42,792 - - خرى أللشاملة ااإليرادات اخالل ة للقيمة العادبا ةيات مالموجود

 4,357,250 3,454,092 3,454,092  يلةزم كاتفي شر ماراستث

 533,230 - - ىخرموجودات ا

 139,597 - - ومعداتكات ممتل

 9,057,299 - - ةلموسمير غ وداتجمو

 
───────── ───────── ───────── 

 18,576,448 3,454,092 3,454,092 لبيعاظ بها لغرض تفحكممصنفة الت موجوداالالي إجم

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 بيعلاغرض بها لفظ محتك مصنفة موجوداتب مباشرة ةقلوبات متعلمط
  

 

 461,223 - - ات أخرىمطلوب

 
───────── ───────── ───────── 

ظ بها محتفك  نفةمصودات بموج مباشرة ةعلقمتال اتوبلطمالي المإج

 461,223 - - رض البيعلغ
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 
 

 ت زميلةركااستثمارات في ش -6

 سلتأسيد ابل   الشركةم اس
 ارسم 31

2021 

 (ةدققم)
 سمبر دي 31

2020 

   مارس 31
2020 

 ر كويتينا دي  يويت ر ك نا دي  ويتيكار  دين   
     

 1,183,582 1,163,251 1,159,991 ايمنر الكجز دةالمحدو .Calhoun EquityCoركة ش

 956,380 939,952 937,317 لكايمنجزر ا دةحدولما .Calhoun DebtCo شركة
 

 

───────── ───────── ───────── 

  
2,097,308 2,103,203 2,139,962 

  
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 الملكيةبة نس 

  مارس 31
2021 

 ()مدققة
 ديسمبر  31

2020 

   مارس 31
2020 

    
    

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

 %35.75 %27.21 %27.21 دةدوالمح .Calhoun Equity Coركة ش

 %34.81 %26.49 %26.49 دةالمحدو .Calhoun Debt Coشركة 
 

مارس  31) يتيدينار كو  30,360 لغبمب ت زميلةشركا نتائجحصة في ح من ربل يجبتس جموعةمامت الق ة،ل الفترخال

 . زميلةالكات لتلك الشر احةمت ت ماليةاوممعلأخر   إلىاستنادا   (يكويتدينار  40,474: 2020
 

 (5ع )إيضاح كمحتفظ بها لغرض البيكموجودات مصنفة  ("زميلة"شركة ) .ك.عم.ش.ارية لتجبوخ اصلالتم تصنيف شركة  *
 

 ضقرو -7
 

الخصم  معدل فوق ويا  سن% 2 بنسبة يرمتغفائدة دل معتحمل  تيوال ألجل حليةم بحاتمراو محلية قروض قروضال شملت

نك بقبل المعلن من  الخصم لمعدفوق  اسنوي% 3 ى ال% 2 :2020سمبر دي 31) يلمركزبنك الكويت اقبل من المعلن 

  . (لمركزيا يتبنك الكوقبل لمعلن من ا  الخصم معدلق فو يا  سنو% 3 لىا %2 : 2020مارس  31و يكزالمر الكويت
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 )تتمة( ضقرو -7
 

 : اقهااستحق ىلإ ادااستنقروض تصنيف ال ما يلييف
 

  مارس 31
2021 

 ققة()مد
 سمبر يد 31

2020 

   مارس 31
2020 

 
 تييو ر ك ا ني د  ر كويتيدينا  ويتيك  دينار 

    

 8,992,366 2,300,000 2,133,335 * متداولة

 333,333 6,238,126 5,788,124 اولةتدغير م
 ───────── ───────── ───────── 

 9,325,699 8,538,126 7,921,459 جماليإلا
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 ةزينخ همأس -8

 

  ارسم 31
2021 

 (ةدقق)م
 بر ديسم 31

2020 

   سمار 31
2020 

 
 ويتينار ك دي  ويتيك   ار ندي  كويتيدينار  

    

 13,648,042 13,648,042 13,648,042 األسهم   عدد

 4.23 4.23 4.23 )%(  لمصدرةال ام رأس المسهأنسبة 

 663,325 602,653 687,315  يكويتدينار  – لمتوسط(ة )ايلسوقيمة االق
 

 31ودينار كويتي   3,145,214: 2020بر مسيد 31) تيدينار كوي  3,145,214 رحلة بقيمةواالرباح الم اتحتياطيالإن ا

 .يعزوللت القابلة غير لخزينةاهم كلفة است تي تساويوال (ويتيك ينارد  2020:3,145,214 مارس
 

 .زينة غير مرهونةلخاأسهم  نإ
 

   اتثمارستا (ئر)خسا تإيرادا -9

 
   مارس 31 تهية فينشهر المأ ثةلثالا

 
2021 2020   

 
   ويتير ك نا دي  يدينار كويت 

 
    

     سائرو الخأ رباحألا اللة من خلعادقيمة اللاب يةدات مالوجوم

   246 15,880 نقدية حتوزيعات أربا

   (927,008) - ن البيعقة محقم خسائر

   (55,383) 58,145 غير محققة ()خسائر باحأر
 ───────── ───────── 

 

 
 74,025 (982,145)   
 ───────── ───────── 

 

 

     اإليرادات الشاملة األخرى اللة من خلعادقيمة اللاب يةدات مالوجوم

   - 9,449 قديةاح نتوزيعات أرب
 ───────── ─────────   

 9,449 -   

 ───────── ─────────   

     ةأتكلفة المطفلة بامالي تداوموج

   4,431 2,681 اليةودات مموج من تإيرادا
 ───────── ───────── 

 

 
 2,681 4,431   

 ───────── ───────── 
 

 

 86,155 (977,714)   
 ═════════ ═════════   
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 متوقعةئتمان اخسائر  خصصم)تكوين(  در -10
 

 
  مارس 31 نتهية فيشهر المثة أالثال

 
2021 2020  

 
  نار كويتيدي  يويت دينار ك

 
   

 التمويل ولمدين (كونم)ال ردمستال ئتمان المتوقعةمخصص خسائر اإل

  (654,519) 249,872 (4)إيضاح 

  (238,547) (21,046) خرى األ تداجوللمو ونكالم ةمتوقعخصص خسائر اإلئتمان الم
 ───────── ─────────  

 
228,826 (893,066)  

 
═════════ ═════════  

 

 م اال الشركة هميصة بمساالخا لسهماة( ر)خسا بحيةر   -11
 

ط لى المتوسع مة األللشرك العاديين نيساهمبالملخاص ا لفترةاارة( خس) بحر ةمقسية بساسألسهم اال يةحبرتم احتساب ي

 ة(خسار)ال ربحال طريقة قسمة م المخففة عنلسهبحية ار باحتسام يت. الفترةالل ئمة خقا ادية اللعألسهم اا لعدد حالمرج

 وسطتالم دا  ائز لفترةاخالل ئمة قاال ةيدعالاسهم دد األلع جحرلمالمتوسط ا على األم كةللشر ينالعادي المساهمينبالخاص 

 ية.  عادأسهم  ىل إ ففةخلما لةالعادية المحتم همفة األسكاتحويل  ندرها عايتم إصدية التي سعادهم الاألسد جح لعدمرلا

 

 ة. اثلموالمخففة مت م األساسيةهالس سارة()خ بحيةمة، فإن رمخففة قائدوات وجود أ ماالعتبار عدأخذا في  

 

 

  31 ة فيلمنتهيا أشهرة ثلثالا
   مارس

 
2021 2020   

 
   دينار كويتي دينار كويتي

 
    

   ( 1,662,454) 152,315 (ويتيك ردينا) ماأل ركةالش بمساهمي لخاصارة الفت( ةرسا)خ حبر

 
───────── ─────────   

   322,491,383 322,491,383 ةمصدرسهم اللأل رجحالمط سمتولا

   ( 13,648,042) ( 13,648,042) نةألسهم الخزي المرجحسط متوال

 
───────── ─────────   

   308,843,341 308,843,341   ائمةقلدية ااالعم هسلعدد األرجح سط المتولما

 
───────── ─────────   

   فلس  (5.4) فلس 0.5   مألكة ا الشر يساهممب صةلخاا السهم خسارة() ةربحي

 
═════════ ═════════   

 

 ها. صدارإل ة محتمففخمأسهم  اكهن توجد ال
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 ادلةعال القيمة تقديرات -12
 

 أو األسعارق المعروضة وأسعار الس لىإ أسواق نشطة في اولة متداللية االمات بولطلموا اتالقيمة العادلة للموجود تستند

ة  عادل لاة لقيما وعةالمجمدد خرى، تحمالية األلات ادوافة األنسبة لكسعار. بالاأل عروض في نوولاتدالم هايحدد لتيا

 م. ييساليب التقأدام خباست
 

ية المدخالت مالذي يعكس أه، ادلة التاليلعيمة االقس لقيا رمياله لودلج ا مدااس القيمة العادلة باستخة بقيوعلمجمتقوم ا

  ت:سااقيه الهذحديد ي تف المستخدمة
 

 .ةثلمما اتلوبمط وأات لموجود ةنشط سواقأفي  نةلة( معلغير معد: أسعار )1ى والمست
 

 ر( أوسعاكأ)أي  شرةمبا ةروبصا مإ وهي معلنة 1ضمن المستوى لمدرجة نة اسعار المعلاألالت بخالف خ: مد2مستوى ال

نة ر المعلام األسعاتخدسها باييمتقم تي الت اتاألدوئة لفاألسعار(. تتضمن هذه ا رة )مشتقة مناشصورة غير مبب

تها دخاليكون جميع مى تقييم أخر بساليأما أو د ح ىلإ نشط يرر غيعتب سوقبهة في الة أو مشثمما اتألدو

  .قولسا تنامن بيا بصورة جوهرية وظةملح
 

بيانات ال ىند إلتست وال لة لمسجعادلة اال مةا تأثير كبير على القيهخدم مدخالت لستالتي ت قييملتليب اأسا: 3وى تلمسا

 ق.في السومعروضة ال
 

 

   ادلة:قيمة العجلة بالعة المسة للمجموليالما لموجوداتل لة دمة العالقيا ياسلق ميلهردول االج ي ل التالبين الجدوي
 

 
 3 وى لمستا 2 وى تالمس  1 ى المستو

 ي الــمإج
 ادلةالقيمة الع

 
 يويت ر كدينا  ويتيك  ار دين  يت نار كوي دي  يتيينار كو د 

     

     2021مارس  31ما في ك

ح بااألرخالل  ة  منالعادلمة يقالبية مالات موجود

 3,934,035 2,047,701 - 1,886,334 ئرساأو الخ

ات إليرادال الن خة ملعادلا ةاليم موجودات

 156,173 4,861 51,550 99,762 ى خرأللة امالشا

ت ايرادل االخال نم ةادلويل بالقيمة العدينو تمم

 10,697,588 10,697,588 - - خرى ألا لشاملةا

 3,636,000 - 3,636,000 - اريةستثما اراتعق
 

 
 3 المستوى 2 وىالمست 1 مستوىلا

 لي إجمــا
 دلةاعلقيمة الا

 
 يت يدينار كو  يتيو ك دينار   ييت و دينار ك  يتيكو نار  دي 

     (ققةد)م 2020ديسمبر  31كما في 

اح رباأل ن خاللم   لةالعاد يمةقبالية الت مموجودا

 3,406,669 2,047,701     - 1,358,968 سائرخأو ال

  اإليرادات لالعادلة من خالة لقيمابجودات مالية مو

 134,207 4,826 51,788 77,593 رى خألالشاملة ا

خالل االيرادات  من لعادلةاة مقيبال و تمويلمدين

 10,388,032 10,388,032     -     - خرى الشاملة األ

 3,636,000     - 3,636,000     - يةاستثماررات عقا
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 )تتمة( لةعادال ةميلقا تقديرات -12
 

 3 المستوى 2 وىالمست 1 ىوتسالم 

 ـالي مـإج
 ةمة العادلقيال

 ينار كويتيد  تييو ك دينار   تيكوي  نار دي  يتير كو دينا  

     2020 مارس 31في ما ك

ألرباح ا لخال نم العادلة   القيمةبالية مجودات مو

 2,113,439 2,047,701     - 65,738 سائرأو الخ

إليرادات  ل االالعادلة من خ بالقيمةية ت مالوداجمو

 112,059 4,620 84,856 22,583 خرى شاملة األال

 اداتاليرا لخالن ادلة مالعلقيمة با تمويل مدينو

 10,609,879 10,609,879     - - خرى األ ملةلشاا

 3,800,000     - 3,800,000 - ريةاماستثات رقاع
 

ة ويسنمالية ات يانر بتخدمة في اخلمسمع تلك ا تالءمت ملكيةق القوت حدواأل 3 وىي المستمستخدمة فالتقييم ال طريقةإن 

 ولة.مل السي لعا% نتيجة  20بنسبة  ةفضمخاللة دالمع ريةفتيمة الد صافي الققة هي طريوعة، ممج
 

مع  تتالءمى خراأللة ت الشامل االيرادامن خال  لةدالعا بالقيمة ويلالتم ولمدين 3توى لمسا ة فيمدخالمستم ييالتقة طريق إن

    المخصومة.ة قديات النالتدفق يقةطر هيو، جمعةمية سنوانات مالية بي مستخدمة في اخرلتلك ا
 

 ة. دفتريا المتهي عن قيركل جوهف بشتلخت ه، الالعأ مذكورما هو  الفبخمطلوبات المالية لوا توجودالملة ل ادعلا قيمةلإن ا
 

 :3المستوى   ضمنالية المت ااألدوت في ي التغييراتالالول جدالل يمث
 

 

 يكما ف
 يناير  1

2021 

 التغير 
القيمة  في

 لةالعاد
 إضافات

 ت ياوس ت/

 ىلحول إالم
 جوداتمولا
 نفةمصال
 بها ظحتفمك
  يعلبغرض ال

 ي ف كما
 مارس 31

2021 

  ئراالخس صافي
ل الدخن ابي في
رحلي الم

 ف المجمعالمكث

 كويتي ريناد ر كويتييناد تيكوي ينارد ينار كويتيد تيينار كويد ييتر كويناد 

       

 يمة القبات مالية ودموج

 ل  من خال  ةلالعاد  

 - 2,047,701 - - - 2,047,701 ئرخسااو الاح بألرا  

 مة قيالبات مالية جودمو

   لن خال العادلة م  

 ملة  الشا اترادإليا  

 - 4,861 - - 35 4,826  خرىاأل  

 مة بالقي تمويل ومدين

 ل  ن خال م لةادالع  

 ملة  الشرادات ااإلي  

 (10,034) 10,697,588 - 311,576 (2,020) 10,388,032 ألخرىا  

 

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

 12,440,559 (1,985) 311,576 - 12,750,150 (10,034) 
 

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



 ة لتابعتها اكاوشر عامة(ش.م.ك. ) ستثمارتمويل واالللويتية ركة الكالش
 

 

 (دققة)غير م المجمعة ثفةالمك يةحللمرالمالية امات ومعلالول ايضاحات ح

 2021مارس  31 في منتهيةال ةفتروللفي ا مك
 

 

16 

 

 ة()تتم لةعادال ةيمقال تقديرات -12
 

 

 ما فيك
 ريناي 1

2020 

  تغيرال
ة قيمفي ال
 العادلة

 فاتاضإ
 ويات ست/

 ل إلىوحمال
موجودات ال
 فةنمصال
 ابه ظحتفمك
  البيعض رلغ

 في  اكم
 رمبديس 31

2020 

 صافي
 في الخسائر

لدخل ايان ب
 مجمعلا

 كويتينار يد كويتير يناد نار كويتييد يتيينار كود ار كويتييند ر كويتييناد 

       

 ة مالقيبت مالية وداموج

 ل  خال  لة منداالع  

     - 2,047,701 904,643 (904,643)     - 2,047,701 سائرخلاو ا احاألرب  

 مة بالقية يات مالموجود

 الل  خ من عادلةال  

 املة  شلا يراداتاإل  

     - 4,826     -     - (85) 4,911  ىألخرا  

 مة بالقي تمويل ومدين

   لخال دلة من العا  

 لة  شامت الاداراإلي  

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

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

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

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

 

 فيكما 
 نايري 1

2020 

  ريلتغا
القيمة  في
 ةادلالع

 اتفإضا
 تسويات /

 ىإل لمحولا
ت وداموجلا
 صنفةمال
 بها محتفظك

  البيع لغرض

 في كما 
 مارس  31

2020 

 فيصا
 في رباحاأل

بيان الدخل 
ي حلالمر

 المجمعالمكثف 

 ويتير كيناد ييتكوينار د ويتيكينار د نار كويتييد ويتير كيناد ويتيينار كد 

       

قيمة الب ماليةودات وجم

 وااألرباح  خالل ة منالعادل

 رئساخلا

 

2,047,701 

 

-     

 

-     

 

-     

 

2,047,701 

 

-     

ة يمبالق مالية موجودات

دات  رايإلمن خالل ا لعادلةا

   ىخراألشاملة ال

 

 

4,911 

 

 

(291) 

 

 

-     

 

 

-    

 

 

4,620 

 

 

-     

ة دلالعا قيمةبال يلموت ومدين

لشاملة  ت اارادياإل خاللمن 

 ىرخاأل

 

 

9,211,627 

 

 

208,094   

 

 

1,190,158 

 

 

-    

 

 

10,609,879 

 

 

1,839 
 

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

 11,264,239 207,803 1,190,158 -     12,662,200 1,839 

 

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

ك أي  هنا م يكنول ةلسنا /ترةفالل الخ 2 وىتوالمس 1ى توالمسضمن  لةدلعامة ات القيساياق نيب التتحوي أي هناك نيك لم

   .سنةالفترة / ل الالخ 3 المستوى منضة لالعاد يمةلقت ااسقيا رجخاأو لى إ ويالتتح
 

 ة العالق ذات  طرافاأل -13
 

هم ربواقا ةاإلدار جلسوأعضاء مم الة الشركدارة اإ لسمج فيتمثيل هم ين لوالذ يناهممسلا عالقة في الات ذ مثل األطرافتت

أو  سيطرة مشتركة ليهاسون عيمار وأ ون عليهاطريسي اتكوشرم ة األشركلل لعليا دارة اي االوموظف ولى األدرجة لامن 

ة تجاري وطشر لقا  فو ة األمالشرك ةإدار ن قبلم قةذات العالف طراألمالت اة معافوط كاشرعلى  فقةا . تتم المواموسثيرا  ملتأ

 .ةئافكمت
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 )تتمة(القة ذات الع افطرألا مع -13
 

 :عةممجال المكثفةرحلية مال ليةمات الاملمعلوا في درجة مال  ت العالقةذا افطرألات مع ماللمعاارصدة واألي فيما يل
 

 

  مارس 31
2021 

 مدققة()
 يسمبر د 31

2020 

   مارس 31
2020 

 كويتي  ر دينا  يتيكو   دينار  ير كويت دينا  
    

    ن(وهماسملا) قةات العالألطراف ذصدة اأر

 4,124,259 4,421,236 3,864,352 نقدوك والبن لدى دةارص

 495,916 502,415 500,946 لصافي ، باأةفلمطا بالتكلفة ليموينو تمد

 845,050 372,111 354,218 افي لصبا، ة المطفأةفتكلالالية بدات مموجو

 21,535 5,475 5,785 رىأخ اتدموجو

 (5,326,304) (3,294,625) (3,130,855) ضقرو

 (25,987)     - - أخرىلوبات طم
 

 
  رسما 31 يف نتهيةشهر المأ ثةالالث

 2021 2020  

  يكويت ينار  د  كويتيدينار   
    

   (نوهماالمس) عالقةت الاذ فطرات مع االعامالم

 

  7,142 5,598 تمويل اداترإي

  19,203 17,154 تاستشاراو ةدارإ أتعاب

  4,431 2,681 لفة المطفأةتكبالالية م اتموجود إيرادات

  (81,858) (28,433) تمويلاليف تك

  (4,966) (103) ةمتوقع انئتما ائرص خسصخم كوينت
    

 
 

  مارس 31
2021 

 ققة()مد
 ر يسمبد 31

2020 

   ارسم 31
2020 

 ويتيك   دينار  دينار كويتي ر كويتينا دي  
    

    األمانة بصفة ت اجودمو

 47,539,772 53,054,971 53,009,845 مانةاألبصفة ة اردم قادينت وصتثماراسا

 173,936     - - انةماألبصفة  دارةم تمويل ظةمحف
 

 ايعل ل ة ا دار اإل   موظفو

  عن  ةليووالمسؤسلطة يهم اللد الذين  دارةاإلفي  عضاء الرئيسيينواألارة داإل مجلسعضاء أ منا يعلالرة اداإل موظفو نيتكو

 .المجموعةة نشطبة أراقوم هيجووت تخطيط
 

 ا: العلي ةرداي اإلموظفب ةقلالمتع مالتلمعاا يمةي قالإجم فيما يلي
 

 
   مارس 31 منتهية فيثة أشهر الالالث

 2021 2020   

   ويتيك   ر ينا د  تيكوي دينار   
     

    اة العليداراإل فيأة موظمكاف 

  

   (140,429) (139,540)   لخدمةية اة نهاأومكاف األجلرة صيق رىومزايا أخ رواتب
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 اتعقطات المامعلو - 14
  

قتحد   متي التشغيل  ا طاعيد  منتظمشكب   جعتها مرا  يتم  التي     الداخلية  تقاريرال    أساس  علىت  قبل  ل  اتخاذ   من    المسئولين عن 
  .  ائهاأد  م ييوتق عاتالقطا  على الموارد  يعلتوز )ةيذية التنفجن لال ي(أ قرارال
  

  ات رئيسية كما يلي: م وإدارة األنشطة الرئيسية للمجموعة من خالل أربعة قطاعيتم تنظي
 

  تمويل ال
  .اد واألفر كاتشرال  ى العمالء منإل يةرتجا اً ص وقروضة لألشخاكيوضاً استهالرق  طاعالق ايقدم هذ 

  

  ل ألصوة ااردإ
  . ةكمشتر صناديق رةاإد ، وكذلكء اللعمافظ لمحظ الحفو إدارة  ات القطاع خدم اذ دم هقي
  

  ركات شال مار وتمويل استث

خ أيًضا  ويقدم  األم  للشركة  المباشرة  االستثمارات  القطاع  هذا  بيراقب  خدمات دمات  إلى  باإلضافة  استثمارية  نكية 
  .االستشارات المالية للعمالء

  

 روني كتلالداول اتال تمالية وخدما ةساطو
 ء.عماللل والمتاجرة عبر اإلنترنتة طات الوساماع خد لقطا قدم هذاي
 

التالج  يعرض وا ادااإلير  حول  معلومات  الي دول  ا و   للفترة  لنتائجت  وإإجمالي  الملموجودات  يتعفي  وباتطل جمالي   قلما 
  : حولهار ياعداد تقار يتم يالت بقطاعات المجموعة

 

  تمويل ال 2021مارس  31
   ةإدار

 صولاأل

   ارمثاست
  يلمووت
 تاكشرال

وساطة مالية 
 لتداوالمات خدو

 ي كترونلاال
  
  ي لماجاإل

  تي كوي   دينار   يتي ر كو ا ن دي   كويتي   ر ا ين د   يتي ار كو ين د   ار كويتي دين   
      

  
     

 1,182,681 225,698 617,533207,862131,588   تايرادا
  

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

     
 (949,295)  (242,280) (92,088)(288,880)(326,047)  تمصروفا

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

  233,386  (16,582) 39,500 (81,018) 291,486  اعنتائج القط
  

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

 1,737   ةوزعم يرغادات يرإ
 (63,395)   زعةمور صروفات غيم

  
  ──────── 

 171,728   الفترة  ربح
      

═════════ 
 52,231,879 22,452,872 15,150,5142,911,78311,716,710  ات القطاعموجود 

 3,191,287  عةوزير مغدات وجمو
      

──────── 

 55,423,166  داتجوالمو يإجمال
      

════════ 

 6,936,570  923,512 370,325 333,721 5,309,012  اع لقطات ابلومط

 6,548,880     ير موزعةات غوبمطل
     

──────── 

 13,485,450    باتمطلوإجمالي ال
      

════════ 
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  (تتمة) اتقطاعلا تماوعلم - 14
  

 تمويلال  
  رة  إدا

األصول

    ثمار ت اس
  يلوتمو

 ركات شال 

لية  طة مااسو
  تداولالت وخدما

 ي لكترونالا
  
  مالي ج إلا

  يتي كو   دينار   كويتي   ر دينا   تي كوي   نار دي  كويتي  دينار يدينار كويت  2020 مارس 31
     

  
     

 125,619 259,633 156,460(771,282)480,808  دات يراا
 ═════════ ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  

  
  

 
 (2,007,033) (277,640) (132,720)(254,632)(1,342,041) ات وفمصر

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

 (1,881,414) (18,007) 23,740 (1,025,914) (861,233)     طاعقنتائج ال
 

═════════ ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  
 زعةغير مو  راداتإي

  
13,176 

 عةزوغير م روفاتمص
  

(127,032) 
    

──────── 

 ة رالفت خسارة
  

(1,995,270) 
   

═════════  
 50,599,600 18,605,380 2,745,96712,539,776 16,708,477 عطا لقودات اموج

زعةمو  ات غيرموجود 
  

3,493,339 
    

───────── 

وجوداتالي المإجم
    

 54,092,939 
   

═════════  
 6,100,151 503,357 303,852 199,116  5,093,826     اع طالقمطلوبات 

 ةعزت غير موطلوبام
   

8,981,072 
     

───────── 

 وباتل مالي المطإج
    

15,081,223 
    

═════════  
  

  نة ااألم صفةبودات موج  - 15
 

  ي ويتدينار ك   250,340,005األم    ة الشركةإدار  تتح  فظ األخرىمحاالو  تمويل ومحافظ ال  لصناديقوا  ظالمحافمة  يق  بلغت
  ). يتيكور دينا 226,588,966 :2020 مارس 31و تيينار كويد   250,219,348: 2020سمبر دي 31(
  

اإلعاتأ  لغتبكما   المب  كويتي  دينا   160,615ة  ماناال   بموجوداتعلقة  تدارة  فيالمنته  هرشأ  ثالثةلا  ةترفل ر  مارس   31  ية 
   .)تير كويدينا  192,364: 2020 مارس 31منتهية في لا أشهر ثالثةاللفترة ( 2021

 

   19- وفيدكيروس فتأثير   16
 

الجغرافيالمناط  ختلف م  في  )19- (كوفيد   ناكورو  سوفير  ة ئحجا  نتشرتا أدى،  لمالعا  توىمس  ىلع  ةق    وردهت  ىلإ  مما 
  في و   .عالميةال  قتصاديةاال  ئة البي  في  كد تأ  حاالت عدم  إيجاد   إلى  19- د كوفيوس  رفي   ما أدىك  .ةديية واالقتصاجارالت  نظمةاأل

  من   االعفاء  كل(بما في ذ   واالعفاء  عم االقتصاديلد ا  ربياتد ذ  اخبات  يةزمركالبنوك  وال  تالحكوما  قامت  ،وسهذا الفير  ةجهموا
تلت  من  فيفللتخ  وذلك  )داد سلا الجاأثير  متس   لموقفا  تصاعد   وفي ظل  .تاوالشرك  األفراد ى  عل  ئحةك    أخذت   ،ارعبشكل 

ا  جموعةالم ا  كان  اإذ   ما  رهاعتبافي  وإداراالتقديرو  امكاألح  في  تغييراتوعديالت  ت  يأ  إجراء  عاةمرا  ريرو ضلمن    ة ت 
 . فة المجمعةكثمية المرحلية الالمعلومات المال في وتسجيلها اطرمخال
  



  ةلتابعتها اكاوشر  عامة)ش.م.ك. ( ستثمارتمويل واالللويتية ركة الكالش
 

  

  )دققة(غير م المجمعة ثفةالمك  يةحللمرالمالية امات ومعلالول  ايضاحات ح
  2021مارس  31 في منتهيةال ةفتروللفي ا مك
 

 

20  

 

  ) تمة(ت 19- وفيدكس يروفتأثير   16
ظل  و اات  تقدير  حديدتفي  اعتبذ أخ  ،المتوقعة  الئتمانخسائر  في  المجموعة  المحالتأ  اارهت    ل أفض  إلى  داً تنا(اس  لمتثير 
 ت وقع  التي  تأكد ال  دمع  حاالت  أدت  وقد   .19- كوفيد   ةحئجا  نتيجة  تدثح  لتأكد التيا  عدمن حاالت  أبش  )حةمتاال  معلوماتال
د  لتحدي  المستخدمة  اتاضرواالفت  خالتد الم  يثبتحد   جموعةالم   إلزام  إلى  طف نال  عارأس    في  يرالكب  قلبوالت  19- كوفيد   تيجةن

   .2021مارس  31 في  كما قعةلمتوائر االئتمان  خسا
  

السيناريوهات   ترجيح  تقييم  بإعادة  المجموعة  تعكس  قامت  االئتمان حالة  أثير  تلكي  خسائر  قياس  عند  الحالي  التيقن  عدم 
من تقييم نطاق النتائج المحتملة  . عند إجراء تلك التقديرات، قامت المجموعة ب2021س  مار  31المقدرة للفترة المنتهية في  

الوضع المتفائل والقائم (والذي يتضمن سيناريوهات    19  –كوفيد    فيروس  قبل  ساس السابقإختبارات الضغط على األخالل  
% بينما تم  80% إلى  10من نسبة    المتشائماريو  السين  وتم زيادة احتمالية  .المتشائم) وتغيير ترجيحات السيناريو  و المتشائم

السيناريو   احتمالية  الوضع    المتفائلتخفيض  إلى  10من    القائموسيناريو  إلى  80% ومن  %5  إن  %15  التوالي.  % على 
 ئتمانتداخل اإلدارة قد أدى إلى استرداد خسائر االالكلي والوضع الحالي و  الزيادة في ترجيح التراجع لسيناريو االقتصاد 

التمويلالمتوقعة   المنتهية في    249,872بمبلغ    لمدينو  للفترة  يل  تحم:  2020مارس    31(    2021مارس    31دينار كويتي 
  ينار كويتي ) د  654,519بمبلغ   للمدينو التمويمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 ةئيات الوقااءجرإلا  تخاذ ال  تلشركاالها    ض تتعر  التي  ةالجوهري  طراخملل  فردي  نحو  على  التقييم  في  عةو لمجما  ستمرتا
  .19- فيد كوفيروس  نتيجة  عكسية حركات أي  ضد  ةزملالا
 

  19- عدم التيقن فيما يتعلق بكوفيد 
المجموتعكما   على   اتضواالفترا  تخالالمد   ميتقي  إعادة  19- كوفيد فيروس    عن جة  النات  أكد التعدم  حاالت    نتيجة   ةعين 

 ات لتأثيرا  ها تبارفي اع  ةالمجموع   ضعتوو   .2021مارس    31في  كما    ةلمالي ا  تجوداولمل   العادلةلتحديد القيمة    مةد ستخمال
الحالي  لتقلب ل  تملةالمح الالالمب  تحديد   عند   االقتصادي  الماليةللم  مسجلة غ  الم  وجودات    تمثل   أنها  يعتبر  تيلوا   عةجمولدى 

    .الملحوظةت ماوالمعل استناداً إلى لإلدارة رأفضل تقدي
  

ذلمو ا   كع  الالو  ةبلقمت  واقسألتظل  تزال  المسمبا  دذاجلة  لغ  السوقلبللت  ةية عاليرجة حساست    البيئة   هذه  تأثير   إن  .يةقات 
المؤ  االقتصادية أمرتبيع  كدةغير  تقديرر  ً اً  المجمو  وسوف  يا تقيي   عةتستمر  الصلة  والتأثير  ركزهام  مفي  أساس  ع  ذي  لى 

    .نتظمم
  
  
  
  

  

 
 
 
 


