
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع.  

 التابعة  وشركاتها
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المالية  المعلومات

   2022مارس  31

 )غير مدققة( 





 التابعة  وشركاتها شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع.
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ا من هذه الم 11إلى  1ات المرفقة من حإن اإل ضا  .لمجمعةة اف فية المرحلية المالمال علوماتتشفل جزت 
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 )غير مدقل  المرحلي المف   المجم  ا"رباح او الخسائربيان 

   2022 مارس 31للف رة المن هية في 
 

  
 أشهر المن هية في   ال الثة

 مارس  31

  2022 2021 

 د نار كو  ي  دينار كويتي إ ضاحات  

 اإليرادات 
   

 63,702 13,600,205 3 أو الخسائر  حا"ربان خال   من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة مصافي الربح 

 إ رادات فوائد  
 

84,660 30,386 
  

────────── ────────── 

 اإليرادات   إجمالي
 

13,684,865 94,088 

  
────────── ────────── 

 المصروفات 
   

 تفالي  موظفين 
 

(423,168) (146,901) 

 ر ة داوإم روفات عمومية 
 

(90,958) (86,215) 
  

────────── ────────── 

المصروفات   إجمالي  
 

(514,126) (233,116) 
  

────────── ────────── 

 الضرائب  مخصص قبل فترة  ل ا)خسارة(  حرب
 

13,170,739 (139,028) 

    

 ضر بة دعم العمالة الوشنية  
 

(329,781) -    

 الزكاة
 

(131,913) -    

 ح ة مؤاسة الفو ت لل قدم العلمي
 

(60,611) -    

  
────────── ────────── 

 رة الفت( خسارة) ربح
 

12,648,434 (139,028) 

  
═══════ ═══════ 

    

 فلس  (0.18) فلس  16.29 4 السهم األساسية والمخففة )خسارة( ية حرب

  
═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التابعة  وشركاتها .ع.شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك
 

 

ا من هذه المعلومات 11إلى  1ات المرفقة من حإن اإل ضا  .لمجمعةة اف فية المرحلية المالمال تشفل جزت 
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 )غير مدقل  المرحلي المف   المجم الشامل  الدخلبيان 

 2022مارس  31 المن هية فيللف رة 
 

  

 ة في  ن هي أشهر المال الثة 
 مارس  31

  2022 2021 

 كو  ي د نار  يتير كواندي  
    

 الفترة ( خسارة)ح بر
 12,648,434 (139,028) 

  ────────── ────────── 

      ى:شاملة أخر (خسائرإيرادات )

المرحلي ئر لخساا"رباح او ان ابيالى  ت نيفهاقد   م إعادة شاملة أخرع   خسائرإ رادات )
    ة: الحقرات في ف المف   المجم  

 (11,099) 6,840  ة نبيجأة ناتجة من تاو ل عمليات أجنبيفروق تاو ل عمالت 
  ────────── ────────── 

 الشاملة للفترة  )الخسائر( اإليرادات إجمالي
 12,655,274 (150,127) 

  
═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 التابعة  تهاوشركا.ع. ة ش.م.كاريالستثمبيتال اا كاسيشركة آ
 

 
 

ا من هذه الم 11إلى  1إن اإل ضاحات المرفقة من   لمجمعة.احلية المف فة علومات المالية المرتشفل جزت 
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 )غير مدقل ي المف   المجم  مرحلملفية الق الحقو بيان ال غيرات في

  2022مارس  31 لمن هية فيا للف رة

 

 رأس 
 الما 

 اح ياشي  
 إجباري  

 اح ياشي  

 عام 
 أاهم

 خز نة
اح ياشي تاو ل 

 ة أجنبي ت عمال
حلة/ ح مرأربا

 المجموع    ةاكمر ر مئاسخ)

 نار كو  ي د   يد نار كو د نار كو  ي د نار كو  ي د نار كو  ي  ي د نار كو د نار كو  ي 
        

 74,747,271 (7,109,615) (4,223) (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000 2022ا ر  ن 1ما في ك

 12,648,434 12,648,434      -      -      -      -      - الف رة ربح 

 6,840      - 6,840      -      -      -      - شاملة أخرع   إ رادات

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

 12,655,274 12,648,434 6,840      -      -      -      - الشاملة للف رة  داتاراال  إجمالي

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

 87,402,545 5,538,819 2,617 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000 2022مارس  31كما في 

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

        

 71,574,281 (10,296,455) 9,627 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2021  نا ر 1في  كما

 (139,028)  (139,028)       -      -      -      -      - الف رة خسارة 

 (11,099)       - (11,099)       -      -      -      - خرع  شاملة أ ةخسار

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

 (150,127)  (139,028)  (11,099)      -     -     -     - الشاملة للف رة  رالخسائ إجمالي

 

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

  71,424,154  (10,435,483) (1,472)  (1,698,775)   526,317   3,033,567   80,000,000  2021 مارس 31في كما 

 

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



 

 ابعة الت هاوشركاتع. ش.م.ك.ارية مث شركة آسيا كابيتال االست
 

 

ا متشفل ج 11ى إل 1قة من رفمحات الضا إلا نإ  ة المرحلية المف فة المجمعة.اليلومات المذه المعن هزت 
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 دقل )غير م م المرحلي المف   المجان ال دفقات النقد ة يب

  2022مارس  31 في  هيةمن ال للف رة

 
 

 ي المن هية ف أشهر ال الثة
 مارس  31

 
 2022 2021 

 
 كو  ي   راد ن دينار كويتي  ا ضاحات 

  التشغيل  ةطـأنش
   

 (139,028) 13,170,739   الضرائا  صمخ قبل خسارة ) ربح

 نقد ة:  دفقات الب افي ال قبل الضرائا الربحلمطابقة  تتعد ال
   

رباح أو  الا   من خال لقيمة العادلةات مالية مدرجة بادومن موج الربحصافي 

 (63,702) (13,600,205) 3 الخسائر

 (30,386) (84,660)    ائدفو تاإ راد

  
─────── ─────── 

  
(514,126) (233,116) 

 : ما  العامل عد الت على رأس اللا
   

 (2,013,084) (10,232,014)  يةأوراق مالفي  اتاا  مارفي ز ادة ال

  34,251  24,347  موجودات أخرعنقص في 

  10,257  266,346  مطلوبات أخرعة في ادز 

  
─────── ─────── 

 (2,201,692) (10,455,447)  العمليات   في ةمدخ المس نقد ةلاال دفقات 

 43,343 84,660  د مس لمةئاات فوإ راد

  
─────── ─────── 

 (2,158,349) (10,370,787)  أنشطة التشغيل  ة فيتخدمالمس ديةت النق التدفقاصافي 

 
 ─────── ─────── 

    

 ستثمار ة االأنشط
   

 (2,000,000)    -  ددة ا"جل امودائ   اركة فيصافي ال

  
─────── ─────── 

 ار أنشطة االستثم المستخدمة في التدفقات النقديةصافي 
 

-    (2,000,000) 

  
─────── ─────── 

    

 (4,158,349) (10,370,787)  عادل والنقد المفي النقد   النقص  في صا

 (11,099)  6,840  ة أجنبي ل عمالت  وا ت  فروق صافي  

  16,732,456  12,233,918  ر  نا   1اد  في  ع منقد والنقد ال ل ا 

  
─────── ─────── 

 12,563,008 1,869,971 5    مارس   31  في  ادل د المع النقد والنق 

  
═══════ ═══════ 

  
  



 التابعة  تهاوشركاارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
 

 قة مدق)غير  مجمعةلإ ضاحات حو  المعلومات المالية المرحلية المف فة ا

  2022 رسما 31
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  ركةلشا  حول معلومات 1
 

"   شركة ا"مش.م.ك.ع. )"ال  ار ةا  االا  مبي اك ياياركة عة لشالمجمرحلية المف فة ملالمعلومات المالية ا هصدارب تم ال  ر ح

رة  إدار مجلس  القرا  وفق    2022مارس    31في  ة  هيأشهر المن    الثةال  لف رة   المجموعة""  بيتها ال ابعة ) شار إليها معا   شركاو

 .2022ما و  11 في شركة ا"مال
 

ولها علنا  في بورصة  اهمها   م تداو ت وألة الفوا في دهلجيا وتس يايسهت  تمعامة    ةي  كو  هي شركة مساهمة  شركة ا"مالإن  

 .   واليال علىراا  ماتمو ل وشركة  كةشرا  كاق المهيئة أاووكزي لرقابة بنك الفو ت المر شركة ا"م. تخض  اللفو تا
 

جميعها.    م ت  ملة ولداعة القيمرجة بالت تابعة مداكلي فهي تا فظ باا  مارات في شر مار، وبال اهي شركة اا   شركة ا"مإن ال

الشركات في  االا  مارات  ت ني   ا"ر    م  خال   من  العادلة  بالقيمة  كمدرجة  الدولي    عيارللم  وفقالخسائر  ا  اوح  باال ابعة 

 . 9ية لماقار ر اللل 
  

التضطل بينشطة   الم االا  مار  مجموعة  الم علقوالخدمات  بهاالية  مف ة  وعنوان  ا"ال  ا،  هو  المسج  مشركة    ،كيبفو  جربيل 

 ، شارع خالد بن الوليد، شرق، الفو ت.  29ل الطاب
 

الجمعية    عخال  اج ماين  المساهم  من قبل  2021د سمبر    31ة في  ن هيالم  للسنةللمجموعة  البيانات المالية المجمعة  د  تم اع ما

  .2022 بر لأ 25المنعقد ب ار   ة السنو ة العمومي
 

 ة موعلمجمحاسبية ل ال ساتايسلات في اوالتغير عدادأساس اإل 2
 

 عداداإل سأسا    2.1

ة  ااابلمعيار اوفقا لم  2022مارس    31ن هية في  الم  أشهر  ال الثةلف رة  فة المجمعة  لمف المعلومات المالية المرحلية ا  إعدادتم  

 أدناه.  باا  نات ما هو مبين ، "المالي المرحلي قر ر "ال: 34 رقم دوليال
 

المف لحالمر  اليةالمات  علومالم  إعداد    م المجمية  الم  ال الثةف رة  لعة  فة  في  نأشهر  لل عليمات    2022مارس    31 هية  وفقا  

ر االئ مان  ئخساليمات قياس  ال ع  ها هذت. ت طلو ة الفولد  فيالخدمات المالية    اساتلمؤ  بنك الفو ت المركزي  عن ال ادرة  

االئ مانية   لل سهيالت  للمبلغالم وقعة  للمع قشب  ا ساالم  وفقا   الا يا  المالية  ار قللدولي  ر  بهرشادات    9 ر  ابال زاما  و ت  لفنك 

 ات ذاتف احاإلعلى    حلالال يثير  ما أعلى والأ ه  ركزييمات بنك الفو ت المعلالمركزي أو المخ  ات المطلوبة شبقا ل 

) شار    يةولدلابة االماا  معا ير  جلسعن مدرة  المالية ال اولية لل قار ر  م طلبات ا"خرع للمعا ير الدلة اتطبيل كافال لة و

  . في دولة الفو ت والمطبقةالمركزي الفو ت بنك  بعة من قبلالم قار ر المالية لدولية لل االمعا ير إليها الحقا  ب
 

الم هذه  ت ضمن  اوملعال  اات  المالية  كافة  عالمجم  فةف لملمرحلية  ال  عدادإللوبة  طالمات  ف احواإلومات  لالمعة  مالية  البيانات 

اسنلاة  لمجمعا عليها  الو ة، و جا  المن هية  للمجموعةالسنو ة  المجمعة  مالية  لابالبيانات    مق رنةشالع  د سمبر    31ي  ف  للسنة 

2021. 
 

ال الثةعالوة على ذلك المن هية في    ، فهن ن ائج ف رة  الليست    2022س  مار  31أشهر  الن ائج  م وقعة بالضرورة مؤشرا  على 

 . 2022 ربد سم 31هية في للسنة المالية المن 
 

 من قبل المجموعة طبقةوالتعديالت الم والتفسيرات المعايير الجديدة  2.2
 

ت  البيانا  إعدادي  لك الم بعة فمماثلة ل ة المجمعة  لية المف فلمالية المرحا  لوماتالمع  إعدادفي  ة  بقلمطاابية الماات اااسيالإن  

سري اع بارا  ت  يل المعا ير الجد دة ال ينات تطب، باا   2021ر  بم سد   31  هية في نللمجموعة للسنة المو ة  السنة  عمة المجالمالي

 ر بعد. سولفن لم ت  الت أخرع صدرتدتفسيرات او تع ير اومعا  "يبفر  بيل الم طالب . لم تقم المجموعة2022ا ر  ن 1من 
 

 3ة المالي ى المعيار الدولي للتقاريرتعديالت عل –مفاهيمي مرجعية إلى اإلطار الإشارة 
ابة الدولية بهشارة مرجعية  عية إلى إصدار اابل من اإلشار المفاهيمي لمجلس معا ير الماا إلشارة المرجال عد الت ا   دبتس 

   فل كبير.طلباتها بشم  ن تغييردو 2018إلى اإلصدار الاالي ال ادر في مارس 
 

اا ال عد الت  اتضي   مبدأ  إلى  لل  نات   الدولي  بالمعيار  ا"عما   3  المالية قار ر  الع راف  أو  "دمج  ا"رباح  إصدار  ل جنا   "

ال   "اليوم  في  الما ملة  تنشي  الخسائر  وال ي  معيار اني"  نطاق  ضمن  ا  اقل  ال ي  الما ملة  والمطلوبات  االل زامات    عن 

والمالمخ  ا   37الدولي  اابة  الما الما ملة  والمطلوبات  لت  تفسير  أو  الما ملة  المعاوجودات  تفسيرات  الدجنة  ولية  ير 

المعا ير الواردة في معيار الا  نات من الفيانات تطبي: الضرائا، إذا تم تفبدها بشفل منف ل.   طلا ا21ار ر المالية  ق لل ل 

فاهيمي،   والي، بدال  من اإلشار الم، على ال21ل قار ر المالية  الدولية ل  لمعا يررات اتفسي  أو تفسير لجنة  37المااابة الدولي  

ا فقرة  تار   الايازة.حالي قائم في    من ال زاإذا كا  ل اد د ما  3ة  ر الماليلل قار   إلى المعيار الدولي   دة جد  تضي  ال عد الت أ ض 

 في تار   الايازة. الما ملة غير مؤهلة لالع راف بها الموجوداتل وضيح أن 



 التابعة  تهاوشركاارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
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 )تتمة( لمجموعة سات المحاسبية ل ايوالتغيرات في الس عدادأساس اإل 2
 

 )تتمة( من قبل المجموعة طبقةيالت المتعدوال والتفسيرات  دةالجديايير معال  2.2
 

ل الدولي  المالية  المعيار  المالية    9لتقارير  "نسبة    –األدوات  اختبار  ضمن  ا10الرسوم  إلغاء  حالة  في  العتراف  %" 
 بالمطلوبات المالية

ال  ال قييم  عد ل توضياات   ضمن  المنشية ضمن  زام وش االل خ الف شرمدع ا    جر ه حوالذي ت  حو  الراوم ال ي تدرجها 

راوم فقط تلك المبالغ المسددة أو  االل زام المالي ا"صلي. تشمل هذه ال   المالي الجد د أو المعد  ب ورة جوهر ة عن شروش

ن يابة  عأو المس لمة إما من قبل المق رض أو المقرض ن  راوم المسددةا بين المق رض والمقرض مش ملة  على الالمس لمة فيم

 .ا"دوات المالية: االع راف والقياس 39مماثل مق رح فيما   علل بمعيار المااابة الدولي   ك تعد لليس هنا ا"خر. الطرف
 

ررات تع زم المجموعة اا خدام المب  .موعةالية المرحلية المف فة المجمعة للمجلما  المعلوماتتيثير على  ل عد الت  لم  فن لهذه ا

 ا أصبات اار ة.ذإية قبلمس ت الالعملية في الف را
 

 16يالت على معيار المحاسبة الدولي عدت –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
م أن تخ م  المنشآت  على  ال عد ل  المم لفات و اظر  بنود  من  بند  أي  تفلفة  والمعدا ن  أي  المنشآت  بي     م ا الت ت،  من 

المن جة أثنات اب  الوصو   ا"صناف  ا على ال شغيل بالطر قة ال ي تق دها و  إلى الموق صل  "ذلك  الاالة الالزمة ليفون قادر 

 .ا"رباح أو الخسائري ي  إن اج تلك البنود، فبي  هذه البنود، وتفال الم ا الت منبدارة. وبدال  من ذلك، تع رف المنشية اإل
 

مبيعات لبنود  حيث لم تفن هناك  للمجموعة    عةالمجم  المف فة  ةليالمرحالية  لما  المعلوماتفن لهذه ال عد الت أي تيثير على  لم  

 .وضةا ة الف رة ا"ولى المعري أو بعد بدلالا خدام فالمنشآت والمعدات الم احة من جة من خال  المم لفات و
 

من  ت العد د  مرة   ال عدسري  "و   على  2022في  الت  تيثير  لها  ليس  لفن  ال  المعلومات،  المجمعة   ف فةالمية  مرحلالمالية 

 عة.لمجمول
 

 لخسائرا أورباح من خالل األ  ة بالقيمة العادلةمدرج من موجودات مالية حربالصافي   3
 

 

 في  هية المن رأشه ةالث ال 
 مارس  31

 

2022 2021 
 

 ي د نار كو   ر كويتينادي
   

  103,895 9,215 ماققة

 (40,193) 13,590,990 غير ماققة
 

──────── ──────── 
 

13,600,205 63,702 
 

════════ ════════ 

 

 خففةوالم اسيةاألس السهم)خسارة(   ربحية 4
  

 الف رةلعاد ة القائمة خال   ط المرجح لعدد ا"اهم اواالم على    الف رةربح  ااية بقسمة  االسهم ا")خسارة     ةايبر  بساح ا  م  

ا ا   ناق اح ساب  .  خز نةلأاهم  الما  رباية  م  قسمعن    خففةلسهم  الع  رةف لاح  برة  شر قة  المرلى  لعدم واط  ا"اهم جح  د 

ا الم   رةف ال  ال مة خلقائالعاد ة  المرجحاوزائدا   ا  ددلع  ط  العاد ة  العاد عها  إصدارل ي اي م  ا"اهم  ة ند تاو ل كافة ا"اهم 

أاهم  المخففة  ا ملةالم أخ  إلى  اذ عاد ة.  في  وجود  بار  الع ا  فهن  واأدعدم  قائمة،  مخففة   ة ف فلمخاو  ةيا"اااالسهم  رباية  ت 

  ماثلة.م
 

 

 ة في ن هي الم رأشه ال الثة
 مارس  31

 2022 2021 
   

 (139,028) 12,648,434 )د نار كو  ي ة رالف   خسارة) ربح
 

───────── ───────── 

 776,440,000 776,440,000   اهملقائمة )عدد ا"اهم االم واط المرجح ل
 

───────── ───────── 

 فلس  (0.18) سفل   16.29  فةفخوالم يةاساألس السهم )خسارة( يةربح

 
═══════ ═══════ 

 

المعلوماتعاد ة بين ت  ت ت ضمن أاهمت أي معاماللم   م إجرا افقة ومل  اين تار وبعة  ة المجممرحلية المف فلاالمالية    ار   

 م. هالس ايةرب إدراجبما   طلا إعادة عة ملمجمف فة اة اليلومات المالية المرحهذه المعل إصدارعلى 
 



 التابعة  تهاوشركاارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
 

 قة مدق)غير  مجمعةلإ ضاحات حو  المعلومات المالية المرحلية المف فة ا
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 جلصيرة االائع ق والودالنقد  5
  

   :مما  لي والنقد المعاد  يل  النقد ،  ف   المجم ملال دفقات النقد ة المرحلي ا انبي"غراض 
 

 

 مارس 31
2022   

 )مدققة 
 مبرس د 31

2021    
 مارس  31

2021   

 ي  كو  د نار   ي ر كود نا دينار كويتي 
    

 661,054  3,749,878           1,463,643  دوق وفي ال ن   لدع البنوك نقد  

 13,550,000  8,050,000      -  * جلق يرة ا"ئ  ودا

 351,954  434,040 406,328 **  ة أجنبي ية نقد ما فظ به لدع مؤاسات مال 
 ──────── ──────── ──────── 

 14,563,008 12,233,918 1,869,971 جل صيرة األ ق  دائع نقد وو

 (2,000,000)       -      - *أشهر 3من  ك ر"صلية أ قااق اا ف راتت ذا ودائ 
 ──────── ──────── ──────── 

 12,563,008 12,233,918 1,869,971 المعادل   نقد والنقد ل ا 

 
════════ ════════ ════════ 

 

دة  لسعر الفائ  فوائد وفقاوتاقل    ةعلمجمول    ةرالفوقد ة  ت النى الم طلبالع  ة بنات  با نت م  جل لف را"ا  لودائ  ق يرة داع ا م إ  *

مارس   31و%  1.550لى  إ%  1.125  :2021د سمبر    31)  ت راوحجل فوائد  ا"  دةماد   دائل الو. تاقجلا"ق يرة  للودائ   

 . و اان  %1.375لى إ 1.00%: 2021
 

 ة. أجنبيجار ة تبها لدع بنوك  ئدة وما فظاحسابات جار ة ال تامل ف ةأجنبيية مالات سصدة لدع مؤا"رتم ل ا ** 
 

 ق ماليةاستثمارات في أورا       6

 
 مارس  31

  2022 

 )مدققة   
 2021د سمبر    31

 مارس   31
  2021 

  نار كو  يد   ي و د نار ك  يكويت   ار دين  
    

أو  حا"ربا  الخ العادلة من القيمةفة كمدرجة بموجودات مالية م ن
    الخسائر: 

 66,213 3,653,914 1,981,380 ةنبي جأ صناد ل  

 5,901,519 5,462,308         5,472,170 خاصة   م أاه  ل  صناد 

      - 2,114,000 2,121,000 مالية د ن   أوراق 

 51,885,766 52,299,688 77,787,579 *  بعة تا  ات رك ر في ش اا  ما 

 
──────── ──────── ──────── 

 87,362,129 63,529,910 57,853,498 

 
════════ ════════ ════════ 

 

جميعها.  عادلة ولم   م تفي شركات تابعة مدرجة بالقيمة الارات  باا  م  ظفلي فهي تا ال ا، وباا  مار  هي شركة  كة ا"مرشإن ال  *

ت  االا  ماني  م  ا"ار   خال   من  العادلة  بالقيمة  كمدرجة  ال ابعة  الشركات  في  الل ااو    رباحت  للمعيار  وفقا  دولي خسائر 

  .9 ر المالية قار لل
 

  تالموجودافي  ا قيمة ل  أحدثعلى    المسعرة  بنات  غير  )ت فون ب ورة رئيسية من ا"اهم  اصة  الخ  اهم"اصناد ل    م قياس  

تقارب قيم ها    المسجلةت  ادجومويمة الن صافي قأ   ىلإت اإلدارة  خ  ين. ان هاد ل المن  ري القبل مدالمقدمة من  و  ةالمدرج

 العادلة.  
 

 ي  لا  ةهيفلمال  لمنشآتفالة اوك في شركات تابعة  اا  مارات    من خال    يفلةهمالالمنشآت  في  اية  جموعة ب ورة أااتش رك الم

ا  مارات المجموعة رة االمجموعة إلداعامة من قبل    فة ب  ةهيفلمالاا خدام المنشآت      ة.   مخر ة م ماا  ص اردم فتق

الد ن وأدوات حقوق   أدواتإصدار     من خال  ةهيفلمالآت  المنشهذه  مو ل  ت ملفية.   م  وأدوات حقوق الالعقار ة  المم لفات  في  

  الملفية.
 

 . 10ضاح رقم  إلافي  ن خال  يليات ال قييملمالية ما دوات ا"عن د د واإلف اح الجدو  الهرمي ل ا  عرض
 



 التابعة  تهاوشركاارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
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 ةالخزينأسهم  7
   قة دق)م  

 

 مارس 31
2022   

 د سمبر 31
2021    

 مارس  31
2021   

    

 23,560,000 23,560,000 23,560,000 د أاهم الخز نةعد

 %2.945 %2.945 %2.945 النسبة من رأس الما  

 848,160 1,225,120 1,507,840    يكو   نار القيمة السوقية )د

 1,698,775 1,698,775 1,698,775 كو  ي  نارد  - فةال فل
 

االح الخز نمساال  تا ياشيإن  أاهم  ل فلفة  بو ة  الما فظ  غير  ة  ف رة  لل  م احةها  خال   الخز   ظاالح فا وز    وفقا بياهم  نة 

 لما .ل عليمات هيئة أاواق ا
 

 ةعالق الطراف ذات األ  اتإفصاح  8
 

ا" ذشرت م ل  فياف  عالقة  الرئيسيين  دارملا  ال ناد ل  ات  والمساهمين  العليا    دارةاإلوموظفي    اإلدارةمجلس    وأعضاتة، 

افقة أو تيثيرا  ملمواا .   م المو  طرة  مش ركة  ين عليها اشراف أو  ماراوعليها هؤالت ا"ال ي  سيطر  والشركات  للمجموعة  

 .  شركة ا"مال دارةإ لامالت من قبات تسعير وشروش هذه المععلى اياا
 

أو   ان ا"رباحبيذات عالقة مدرجة ضمن    شرافم  أ  امالتأي معهناك  تفن    ، لم 2022مارس    31 رة المن هية في  للف  ةسببالن

 .جم  حلي المف   المالمرالخسائر 
 

 : 2021 مارس 31و 2021د سمبر  31و 2022مارس  31 ة كما فيف ذات عالقدع أشرال  رصدةي ا"ال ال وضح الجدو  
 

  
  ة )مدقق 

  

 مارس 31
2022   

 د سمبر 31
2021    

 مارس  31
2021   

  نار كو  ي  د د نار كو  ي   نار كويتي دي  

 : مركز الماليالبيان 
    

 مالية  ند  أوراق
 

2,121,000   -    -     

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

     

 : أو الخسائر األرباحبيان 
 

   

 إ رادات فوائد 
 

84,312 -    -     

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

 

 دارة العليا وظفو اإلم
العليا    ضمن موظف اإلدارة  وا"عضا  مجلسأعضات  و  ف  تاإلدارة  اإلالرئيسيين  لد هم الطة  ي  تخطيط    ومسؤوليةدارة ممن 

 يا:  امالت الم علقة بموظفي اإلدارة العلا  لي مجمل قيمة المعموفيالمجموعة. ة أنشطة براقوتوجيه وم
 

 

  هية في  نالم رأشه  س ةلة ث ال ال
 مارس  31

 2022 2021 

 د نار كو  ي    دينار كويتي 
   

 42,546           291,820 ل جا" ق يرة مزا ارواتا و

 3,546             38,136 مفافآت نها ة الخدمة للموظفين

 12,090 11,590 * ةدارإلاس مجل أعضاتفية مفا
 ─────── ─────── 

 
341,546 58,182 

 
═══════ ═══════ 

 

   .دارةإلا مجلس اتضع أة من قبل دمقا شارات المة مقابل خدمات االدفوعة المبالغ المتم ل المفافي * 
 



 التابعة  وشركاتهاارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
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 معلومات القطاعات   9
 

ن  ر ومزا ا مخ لفة ع غرافي  و  عرض لمخاشجماددة )قطاع  اق  اد ة    ئةيات ضمن بدمما   أو  قدم من جات أو خ)قطاع أع  دم من جات أو خدماتعة حيث  قمومميز من المج  إن القطاع هو جزت
 خرع. طاعات ا"بالق تلك الخاصة

 

ت ر معلوما قارت  عدادإل  اسموعة إلى هذا ال وز   كياس ند المجوجزر الفا مان. تا  وياي  لهندوا  دات: الفو تاا نادا  إلى موق  الموجو جغرافية   قطاعاتأرب في  عةمجموم ال ظة، تنض اإلدار"غرا
 خاصة بها.لالقطاعات ا

 

 ادر بها تقار ر للمجموعة:عات ال طابالقلقة  عت المالمطلوبادات والموجو والن ائج و اإل راداتو  معلومات ح عرض الجدو  ال الي 
  

 

 جموع الم  مان ياك لاجزر  آسيا   الهند  الكويت  

 

 كويتيدينار  ييتدينار كو دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي

      2022مارس  31
 13,600,205 (3,627) 13,601,222 2,610     - ئر خسااح او الا"ربخال   من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من)الخسارة  الربح صافي 

 84,660     - 84,312     - 348 إ رادات فوائد  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 13,684,865 (3,627) 13,685,534 2,610 348 ائر( )الخست اداراإلي ليإجما

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

      

 423,168     - 4,682     - 418,486 وظفين  تفالي  م

 90,958 13,932 3,927     - 73,099  م روفات عمومية وإدار ة

 522,305     -     -     - 522,305 ضرائا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,036,428 13,932 8,609     - 1,013,890 ت المصروفا اليإجم
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,648,434 (17,559) 13,676,925 2,610 (1,013,542)   الفترةربح ( سارة خ)
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 89,553,986 415,010 56,611,497 30,404,127 2,123,352 ع  جودات القطامو
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 2,151,441 3,485 29,775     - 2,118,181 طاع  مطلوبات الق
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 التابعة  وشركاتهاارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
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 )تتمة(طاعات  معلومات الق 9
 

 

 موع جالم مان الفازر ج يايا   د الهن   و تالف
 

 د نار كو  ي  و  ي نار كد  ر كو  ي د نا ار كو  ي د ن ي نار كو  د 
      2021د سمبر  31

 4,042,976   188,848  4,081,777 (227,649)       - لخسائر او ا ا"رباحالربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال  ارة  )الخسصافي 

 83,263      - 83,263      -     - رات واا شا إدارةاتعاب 

 273,109 177,921      -     - 95,188  فوائد   إ رادات

 11,776     - 11,776     -     - أرباح  اترادات توز عإ 

 (85,943)     - 14      - (85,957) ية ت أجنب صافي فروق تاو ل عمال

 200     - 200     -     - خرع  أ إ رادات
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,325,381   366,769   4,177,030 (227,649)  9,231  ت  رادااإل ماليإج
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 628,575    -  38,914      - 589,661  تفالي  موظفين  

 392,920 59,452  78,073      - 255,395 م روفات عمومية وإدار ة 

 117,046     -     -     - 117,046 ضرائا
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,138,541 59,452   116,987     - 962,102 م روفات ال اليإجم
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,186,840 307,317 4,060,043 (227,649)  (952,871)  السنةربح   رةساخ)
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 76,110,061  422,718   32,828,841  30,376,614 12,481,888 قطاع  ودات الموج
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,362,790 3,473   30,134       - 1,329,183 طاع  مطلوبات الق
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 التابعة  وشركاتهاارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كابيتال االستثم
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 )تتمة(ات  معلومات القطاع 9
 وع المجم  مانالفا جزر يايا   د نهال الفو ت   
 كو  ي  د نار د نار كو  ي  ر كو  ي اد ن  نار كو  ي د   ي كوار د ن 

      2021 رسما 31
  63,702  (39,763)   109,553  (6,088)      -  ائرالخسلة من خال  ا"رباح او درجة بالقيمة العادودات مالية من موج الربح م)الخسارة  صافي 

 30,386      - 11,724         -  18,662  ات فوائد إ راد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  94,088  (39,763)   121,277  (6,088)   18,662  اإل رادات  إجمالي

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

      

  (146,901)       -  (10,196)       -  (136,705)  تفالي  موظفين  

  (86,215)  (17,246)  (21,586)       -  (47,383)  ار ة ية وإدوفات عمومم ر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (233,116) (17,246)  (31,782)       - (184,088) الم روفات   إجمالي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (139,028)  (57,009)   89,495  (6,088)  (165,426)    الف رةربح خسارة  )
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

  72,779,738   1,001,678   26,564,629  30,385,601 14,827,830 دات القطاع  موجو
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

  1,355,584   7,547  26,346      - 1,321,691   مطلوبات القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 التابعة  هاوشركاتشركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. 
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   يمة العادلةقياس الق 10
  

 الت قد وقعت  كانت ال او   إذاما    المجموعة  ددافرر، تعلى أااس م    ةدلبالقيمة العاة  دات والمطلوبات المدرجنسبة للموجوالب
ر ة لقياس ت الجوهالمدخالمن    مس وعقل  أعلى    ت  نا)ب  ني ال    ةدة تقييم عملياالجدو  الهرمي من خال  إعين مس و ات  ب

 المالية.   اتموكل ف رة للمعل ة كفل  في نها ةدلعاال ةالقيم
 

تغييرا  جراتإلم   م   عمليات  أي  في  ال قييم  ايليو  أييم  قال ت  نوعيأت  المدخالتو  لقي  ة  االمس خدمة  القيمة  قبل  اس  من  لعادلة 
   الف رة.  المجموعة خال

 

ال ال  عرض  لقالهرمدو   الج الي  جدو   العياي  القيمة  المالية   اتألدولادلة  س  المعلومات  تار    في  كما  للمجموعة   المالية 
 : مجمعةية المف فة الالمرحل

 

 
  ة بواسطيمة العادلة  ق قياس ال 

 
 الجوهرية غير الملحوظة المدخالت  

 

  مارس 31

2022   

  قة دق )م 
  سمبر د   31

2021 

   مارس 31

2021 

 
 كو  ير  ا د ن   يد نار كو  كويتي  ر دينا 

    لعادلة ة ا قيم مقاسة بال ت  ودا موج 

او   األرباح ة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرج 
    :الخسائر

    1 وع  المس 

      - 3,589,079 1,916,545 جنبية د ل أ صنا 
 ════════ ════════ ════════ 

    3المس وع  

 66,213 64,835    64,835 د ل أجنبية صنا 

 5,901,519 5,462,308   5,472,170 هم خاصة  أا د ل  صنا 

      - 2,114,000 2,121,000 مالية د ن   أوراق 

 51,885,766 52,299,688 77,787,579  بعة ت تا افي شرك اا  مار  
 

──────── ─────── ──────── 

 
          87,362,129 63,529,910 57,853,498 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 قيمة العادلة:  ياس ال لق ل الهرمي جدومن ال 3 مستوىة ضمن الة المتكرريمة العادلقياسات القمطابقة 
 

 

 ر ناي ي   1في  

 

 إعادة   رة( /)خسا  ربح 
في ل  المسجقياس  ال 

 راو الخسائ   األرباح 

صافي )المبيعات( 
 ت الحركا المشتريات و 

 األخرى 

  مارس   31في  

 

 
 دينار كويتي  ويتي ار كدين  كويتي   ر دينا  دينار كويتي 

2022     

     لة د اع قيمة البال ت مقاسة  وجودا م 

ة بالقيمة العادلة من  الية مدرج ودات م موج 
     خسائر:ل و ا ا   ا"رباح    خال 

 64,835       -      - 64,835   أجنبية   صناد ل 

 5,472,170      - 9,862 5,462,308  صناد ل أاهم خاصة  

 2,121,000 7,000      - 2,114,000 مالية  ن د   أوراق 

 77,787,579 11,740,828 13,747,063 52,299,688 ة اا  مار في شركات تابع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 59,940,831 13,756,925 11,747,828 85,445,584 
 ══════ ══════ ═══════    ═══════ 

 



 التابعة  هاوشركاتشركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. 
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 ة(م)تت  يمة العادلةقياس الق 10
 

 )تتمة(لعادلة: قيمة اياس ال لق  ل الهرميجدومن ال 3 مستوىة المتكررة ضمن اللقيمة العادلات اقياس مطابقة 
 

 
 كما في 

 ر نا      1

 دة إعا  رة  /)خسا   ربح 
في ل المسج قياس ال 

 او الخسائر  ا"رباح 
صافي )المبيعات  

 و اتالمش ر ات وال س 
 كما في 

  بر د سم   31

 د نار كو  ي   ي  كو   د نار  كو  ي   د نار  و  ي د نار ك  2021
     

     لة  القيمة العاد ااة ب جودات مق مو 

مدرجة بالقيمة العادلة من    موجودات مالية 
     :ر ئ او الخسا   ا"رباح    خال 

 64,835     - (1,378) 66,213  ة أجنبي صناد ل  

 5,462,308 (550,199) 38,945 5,973,562 ة  صناد ل أاهم خاص 

 2,114,000 2,114,000     -     - اليةم  د ن   أوراق 

 52,299,688 269,402 2,293,349 49,736,937 ة تابع  اا  مار في شركات 
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 
55,776,712 2,330,916 1,833,203 59,940,831 

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

 نا ر    1في   

إعادة   خسارة )   /   ح رب 
في  مسجل ال القياس 
 ائرخس او ال   ا"رباح 

المبيعات  صافي ) 
  مارس   31في    اتت وال سو ر االمش

 ي كو   د نار   ي د نار كو    ي د نار كو    ر كو  ي د نا  

     

     لة  ت مقااة بالقيمة العاد موجودا

مدرجة بالقيمة العادلة من  موجودات مالية  
     او الخسائر:  رباح " ا خال   

 66,213      -      - 66,213   أجنبية   صناد ل 

 5,901,519 (135,745)  63,702 5,973,562    م خاصة صناد ل أاه 

 51,885,766 2,148,829      - 49,736,937 ة اا  مار في شركات تابع    
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 
  55,776,712  63,702 2,013,084  57,853,498 

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

 مس و ات الجدو  الهرمي لقياس القيمة العادلة.   الت بين تاو أيات رلم   م إجة،   الف رخال
 

   اقاق االا  لطبيعة  ا  نظر  تقارب قيم ها الدف ر ة  لمالية ا"خرعألدوات ا ل  دلةأن القيمة العالى  إا  هتقييم  توصلت اإلدارة بنات على
 .اتوا"دذه له ا"جل ق ير

 

  : ةات الماليالموجود يمقيت ل ظةالملحوغير ة يالجوهر  لمدخالتا  اصيلتف
دث بيانات مالية حات باا خدام أالموجود  يمةفي قى شر قة صاخاصة اا نادا  إل اد ل ا"اهم الوصنا"جنبية    ال ناد لتقييم    م  

ل خ م ضع  مقابا  ه لتعد  و  م  دلةاة العملقي لا  قاية وفلموجودات ا"ااياس اق  م  ، حيث  ركة المس  مر فيهاة لدع الشم وفر
 .  سو لال 

 

 :  2022مارس  31في  ظة لل قييم كمالمدخالت الجوهر ة غير الملاوالي ا ال  رض الجدو  ع
 

 
 

 الت الجوهريةخالمد يمتقية الآلي
 غير الملحوظة 

 ت مة العادلة للمدخال القيحساسية  النطاق 

     

  لىع نات  بل ص "ا افي قيمةص بعة تا  شركات اا  مار في 
ات للموجود قيةلسو ة االقيم

 ا"اااية 

ضع   ل   مالخمعد  
 ل سو ل ا

ا ؤدي  %  5  بنسبة  ن الز ادة )النقصإ % 23 -% 12
العادلة    ةيمالق  فيز ادة  )نقص   إلى  

 .د نار كو  ي 3,461,993 غلبمب
 

ر اع بالفي ا  ذونهاخاوف  ي  قوالس  ن فيشاركيان المة  ال ي قررت المجموع  بالغملل او ل  م سضع  ال للخ م  امعد   إن  
 ت. االا  ماراند تسعير ع

 

 ملة محتمطلوبات   11
  

  )ما  عاد  د نار كو  ي    1,002,405  ات بمبلغبلة لإللغير قا، أصدرت المجموعة كفالة تضامنية غ2022مارس    31كما في  
 نار  د  1,027,520  :2021  مارس  31و  ،  يكور  د نا  1,019,522  :2021  ربد سم   31)   هند ة   روبية  250,000,000

 .ماد ة  شي عنها أي مطلوبات ن  م وق  انن الوليس م ، ي   كو


