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 المجمعة المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية المراجعةتقرير 

 حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارةإلى 

  شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع.
 

 مقدمة
مارس  31ا في مك (""الشركة) .ع.كامكو لالستثمار ش.م.كالمرفق لشركة  المجمع المكثف المرحلي المركز المالي بيان لقد راجعنا 

لفترة به  ةالمتعلق ةالمجمع ةفثكملا ةالمرحليقدية التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النوالدخل والدخل الشامل  اتوبيان 2021

المجمعة  المكثفة ت المالية المرحليةذه المعلوماعن إعداد ه ةلسؤوالم يه . إن إدارة الشركة أشهر المنتهية بذلك التاريخ الثالثة

ً وع  ية المرحلية الملات نا لهذه المعلوماليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتسؤو. إن م2المبين في إيضاح  اإلعدادألساس رضها وفقا

  المجمعة. المكثفة
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي  لقد قمنا بمراجعتنا  مستقلال اباتمراقب الحسلمرحلية المنفذة من قبل مات المالية امراجعة المعلو" 2410وفقا

إلى الموظفين  رئيسيةبصفة ت رااسفستلية في توجيه االالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرح "للشركة

خرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األسؤوالم

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحص نطاق منكبير  م بكافة األمور على لع ناول على تأكيد بأنالتدقيق الذي يتم وفقا

 الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.
 

 ةالنتيج
المجمعة المرفقة لم يتم  المكثفة رحليةاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية الم

 .2المبين في إيضاح  اإلعدادالمادية، وفقاً ألساس  إعدادها، من جميع النواحي
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

 اتر المحاسبية دفال المجمعة متفقة مع ما هو وارد في  المكثفة اداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةذلك، واستنإضافة إلى 

والتعديالت  2016لسنة  1 رقملقانون الشركات  مخالفات ةيرد إلى علمنا وجود أي لم، ادنا. حسبما وصل إليه علمنا واعتقلشركةل

ترة خالل ف ،، والتعديالت الالحقة لهمالنظام األساسي للشركةلعقد التأسيس ول أو ، والتعديالت الالحقة لها فيذيةئحته التنوالالالحقة له 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021مارس  31 يفالمنتهية أشهر  الثالثة  أو مركزها المالي. الشركةعلى نشاط  ا
 

 32ألحكام القانون رقم  مادية ا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفاتعلمنا واعتقادن نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه 

 ألحكام ، أوكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة بهبنك الوفي شأن النقـد الالحقة له والتعديالت  1968لسنة 

 2021 مارس 31 المنتهية في أشهر الثالثةفترة ل خال ليمات المتعلقة بهفي شأن هيئة أسواق المال والتع 2010لسنة  7القانون رقم 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير  . ماليال أو مركزها كة لى نشاط الشرع ا
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 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم
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  )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف الدخل نايب

 2021مارس 31في للفترة المنتهية 

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31
 

 

 إيضاحات 
2021 

 يتيكو رنايد
2020 
 يويتدينار ك

 
 

      

      اإليرادات

   5,527,135 3,361,327 7 عابات أتإيراد

من خالل األرباح  يمة العادلةلقبا مدرجةة يلمات موجودامن  ةمحقق)خسائر( ح اربأ

   (565,043) 127,414   أو الخسائر 

من خالل   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلةمن  ةققمح غير( رئ)خساح اربأ

   (3,772,220) 859,870   األرباح أو الخسائر 

   (2,284,538) 371,132  شركات زميلة نتائج حصة في

   131,597    - 8  لغرض البيعيا  ا حصرهتازيمتداولة تم حدات غير بيع موجومن  تداراصافي إي

   258,765 101,754  ات توزيعات أرباحإيراد

   252,808 230,542  إيرادات فوائد 

   204,206 (73,579)  يةبنجأ تمالتحويل عح اربأ )خسائر(

   434,590    -  زميلةبيع شركة من ربح 

   229,852 191,329  ى أخر تإيرادا

  ─────── ───────   

  5,169,789 417,152   

  ─────── ───────   

      تاف ومصرلا

   4,312,369 2,948,657  مصروفات عمومية وإدارية

   794,768 537,875  تكاليف تمويل 

   26,178 125,884  مالية موجودات ل متوقعة مخصص خسائر ائتمان

   22,403 (54,123)  ، بالصافيللقروض والسلف ن المتوقعةمائتاالخسائر  صصخم )در(

  ─────── ───────   

  3,558,293 5,155,718   

  ─────── ───────   
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة قبل حصة  الفترة (خسارة) ربح

   (4,738,566) 1,611,496  ةدعم العمالة الوطني

      

      - (15,000)  م العلميلكويت للتقدحصة مؤسسة ا

      - (16,000)  الزكاة

      - (40,000)  لوطنية ضريبة دعم العمالة ا

  ─────── ───────   

   (4,738,566) 1,540,496  الفترةخسارة( ) ربح

  ═══════ ═══════   

      الخاص بـ:

   (4,621,526) 1,548,599  ةكرالشي مساهم

   (117,040) (8,103)  يطرةالمس ريغ  صالحص

  ─────── ───────   

  1,540,496 (4,738,566)   

  ═══════ ═══════   

   ( فلس13.50) فلس 4.52 6 الشركةبمساهمي السهم األساسية والمخففة الخاصة )خسارة(  حيةبر

  ═══════ ═══════   
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 )غير مدقق(الشامل المرحلي المكثف المجمع  لخدلا نايب

 2021مارس 31في للفترة المنتهية 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31
 

 

 
2021 

 دينار كويتي
2020 

 تيدينار كوي
 

 

     

   (4,738,566) 1,540,496  الفترة)خسارة(  ربح

 ─────── ───────   

      :شاملة أخرى( ئرخسا) إيرادات

     المجمع في فترات الحقة:  المرحلي المكثف  ان الدخلفها إلى بيإعادة تصنيأو قد يتم  تميبنود 

   555,825 (90,993) تحويل عمالت أجنبية  تتعديال

 ─────── ───────   

     

     :قةفترات الح فيالمجمع  المرحلي المكثف بيان الدخل إلىيفها دة تصنن يتم إعاد لبنو

   (84,680) 170,771 الشاملة األخرى لشركات زميلة )الخسائر(  اتاديرحصة في اإل

      - 934,057 (5)إيضاح  عقار فائض إعادة تقييم

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   دوات حقوق ملكيةأ (رئخساإيرادات ) صافي

   (1,919,126) 90,521 الشاملة األخرى 

 ─────── ───────   

 1,195,349 (2,003,806)   

 ─────── ───────   

     

   (1,447,981) 1,104,356 للفترةلشاملة األخرى ا (الخسائراإليرادات )جمالي إ

 ─────── ───────   

     

   (6,186,547) 2,644,852  الشاملة للفترة (الخسائراإليرادات ) إجمالي

 ═══════ ═══════   

     

     خاص بـ: لا

   (5,861,526) 2,671,571 الشركةمساهمي 

   (325,021) (26,719) ةرمسيطص غير الحصال

 ─────── ───────   

 2,644,852 (6,186,547)   

 ═══════ ═══════   

 



 

 ا التابعةوشركاته. م.ك.عكة كامكو لالستثمار ش. شر
 

 

 .معةلمجا كثفةالملمرحلية لية ااالمومات المعلهذه  من ا  جزء لكتش 13 لى إ  1من رفقة إن اإليضاحات الم
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 مدقق( يرالمجمع )غالمرحلي المكثف  ةكيمللاحقوق بيان التغيرات في 

 2021رسما 31ي تهية فنمللفترة ال
 الشركة بمساهمي    ص خا ل ا  

 
 

 

 

 رأس 
 المال 

 عالوة 
 باري جإاحتياطي  إصدار أسهم 

ي ياطاحت
 اختياري

 احتياطي 

 إعادة تقييم

ات  غير الت
 المتراكمة في 

 ة العادل القيمة 

 احتياطي تحويل 
 ةيأجنب عمالت

 أرباح 
 مرحلة

 اإلجمالي  
 الفرعي

 الحصص  
 رة يط غير المس

 ع  مجمو
  ية لملكا  حقوق

  ويتيدينار ك دينار كويتي نار كويتييد يتير كونايد دينار كويتي دينار كويتي كويتيار دين دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك  يكويت رادين 

             

  53,824,643 3,822,806 50,001,837 8,061,016 681,662 (8,114,748) - 325,190 5,726,409 9,089,045 34,233,263 2021يناير  1كما في 

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

  1,540,496 (8,103) 1,548,599 1,548,599 - - - - - - - ة الفتر خسارة() ربح

  1,104,356 (18,616) 1,122,972 - (83,502) 272,417 934,057 - - - - رى أخشاملة )خسائر(  إيرادات 

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

  2,644,852 (26,719) 2,671,571 1,548,599 (83,502) 272,417 934,057 - - - - شاملة للفترةال)الخسائر( اإليرادات  ي إجمال

  (126,430) (126,430) - - - - - - - - - رة ير المسيط صص غالح إلىتوزيع 

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

  56,343,065 3,669,657 52,673,408 9,609,615 598,160 (7,842,331) 934,057 325,190 5,726,409 9,089,045 34,233,263 2021مارس 31كما في 

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

  60,802,653 4,391,033  56,411,620 12,589,660 569,340  (6,121,287)     - 325,190  5,726,409  9,089,045 34,233,263 2020يناير  1كما في 

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

  (4,738,566) (117,040) (4,621,526) (4,621,526)     -     - - - - - - الفترة  خسارة

  (1,447,981) (207,981) (1,240,000)     - 505,426 (1,745,426) - - - - - إيرادات شاملة أخرى  ( رئ ساخ)

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

  (6,186,547) (325,021) (5,861,526) (4,621,526) 505,426 (1,745,426)     -     -     -     -     - للفترة ملة شالات ا داري اإل)الخسائر( إجمالي 

بعة دون فقد تاكة ملكية شروق تغيرات في حقلا

  1,051 1,051     -     -     -     -     -     -     -     -     - لسيطرة ا

مدرجة  في أسهم  راتاستثما بيعنتيجة ل ي وحت ال

ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  بالقيم

      -     -     - (100,299)     - 100,299     -     -     -     -     -   المرحلة األرباح إلى

  (461,113) (461,113)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ة رمسيط الحصص غير ال إلىتوزيع 

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

  54,156,044 3,605,950 50,550,094 7,867,835 1,074,766 (7,766,414)     - 325,190 5,726,409 9,089,045 34,233,263 2020مارس 31 كما في
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 ق(دقم يرمجمع )غمكثف الال حليلمرا ديةقنلا تاقفتدلان ابي

 2021مارس 31هية في المنت للفترة

 
 

 المنتهية أشهر ثالثةال
 مارس  31 في

 
 اتإيضاح

2021 
 يتيدينار كو

2020 
 دينار كويتي

  التشغيلأنشطة 
   

 (4,738,566) 1,611,496  الضرائب قبل الفترة )خسارة(  ربح

    تعديالت لـ:

من خالل   دلةيمة العاقبال درجةمية مال توجودام نم قةقمح غير رئاخس (حابرأ) 

 3,772,220 (859,870)  خسائرلاأو باح األر

 2,284,538 (371,132)  ةزميل تكارشة في نتائج صح

 (131,597)    - 8 ولة تم حيازتها حصريا  لغرض البيعر متدادات غيبيع موجو من داتصافي إيرا

 (434,590)    -  يلةمزة كبيع شر منربح 

 (258,765) (101,754)  أرباح تعاوزيت تاداريإ

 (252,808) (230,542)  ئد وات فإيرادا

 (204,206) 73,579  جنبيةالت أمعل ويتح( حاربأ) رئخسا

 794,768 537,875  تكاليف تمويل

 125,914 89,679  الك تهاس

 85,600 85,600  إطفاء 

 26,178 125,884  مالية موجودات ل متوقعة مخصص خسائر ائتمان

 22,403 (54,123)  ، بالصافي لسلفواوض للقر ن المتوقعةمائتاالخسائر  مخصص در

 293,586 183,136  الخدمة للموظفينية اهفأة نمكا مخصص
  ──────────────────── ──────────────────── 

 
 1,089,828 1,384,675 

    : ومطلوبات التشغيل التغيرات في موجودات

 9,844 81,797  قروض وسلف  

 1,592,529 (2,405,330)  ائررباح أو الخسل األخال من ةلدالعا مةالقيب جةردم ةيلما تاجودوم 

 85,000    -  موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 57,621 1,953,798  ى ات أخرموجود 

 (2,038,344) 52,195  مطلوبات أخرى  
  ──────────────────── ──────────────────── 

 1,091,325 772,288  لياتعمال من جتنالاقد الن

 258,765 101,754  ح مستلمةعات أربايزتو

 (19,516) (247,846)  ة وعدفدمة للموظفين مافأة نهاية الخمك
 

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

 1,330,574 626,196   يلغشالتأنشطة  اتجة منلنا صافي التدفقات النقدية
 

 ──────────────── ──────────────── 

    ر  االستثمأنشطة ا

الشاملة ل اإليرادات البالقيمة العادلة من خ مالية مدرجةموجودات  شراء

 (366,720) (317,038)   األخرى

دات يراإلامن خالل  بالقيمة العادلةمالية مدرجة موجودات بيع  متحصالت من

 199,222 11,780    ىرخاأل ملةالشا

 2,872,790 (2,978,500)  ئع  ودا شراءصافي 

 (10,285) (24,657)  ومعدات  لكاتممت اءشر

 (30,498,880)    -  البيعكمحتفظ به لغرض مصنف داول مت ل غيرأصحيازة 

 14,375,778    -  البيع حتفظ به لغرضصنف كمأصل غير متداول ممتحصالت من بيع 

 491,441    -  ميلةزة ركفي شاستثمار  بيعصالت من متح

 601,858 29,059  يلة زم اتشركمن لمة ستح متوزيعات أربا

 247,723 285,940  تلمة ائد مسوفإيرادات 
  ──────────────────── ──────────────────── 

 (12,087,073) (2,993,416)  أنشطة االستثمار في المستخدمةية نقدالدفقات لتي افاص
  ──────────────────── ──────────────────── 
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 تتمة() ق(ير مدقمجمع )غمكثف الال حليلمرا ديةقنلا تاقفدتلان ابي

 2021مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 المنتهية أشهر ثالثةال

 مارس  31 في

 اتإيضاح 
2021 

 يتيدينار كو

2020 
 دينار كويتي

    التمويل  أنشطة

 53,576,931 1,000,000   مستغلةقروض 

 (24,151,103) (1,908,258)   وض مسددةرق

 (2,390) (5,550)  الشركة  مساهمية الى مدفوع حأربا توزيعات

 (680,772) (537,909)  مدفوعة  تمويل تكاليف

 (460,062) (126,430)  غير المسيطرة  صتوزيع الى الحص

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

 28,282,604 (1,578,147)  لمويلتة ا مة في( الناتجة من أنشطقدية )المستخدصافي التدفقات الن

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

 17,526,105 (3,945,367)  المعادل في النقد والنقد الزيادة )النقص( صافي 

 341,038 (113,772)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 24,803,264 26,307,717  يناير  1ي النقد والنقد المعادل ف

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

 42,670,407 22,248,578 3  مارس 31المعادل في  لنقدوا دنقلا

 
 ═════════ ═════════ 
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 نشطة األساسية  س واألالتأسي 1
 

( "كةالشر)" م.ك.ع.ستثمار ش.كة كامكو لالرشالمجمعة ل فةالمكث يةلية المرحلات الماالمعلومإصدار صريح بتم الت
 رةاداإل سمجلبل ق من 2021مارس 31ية في همنتال أشهر للثالثة ("المجموعة"بـ معا  ليهار إيشا) عةباالت اتهاوشرك
 .2021 مايو 6بتاريخ 

 

قانون فقا  لو 1998سبتمبر  16 بتاريخيت وكلادولة  يفا وتأسيسها سجيلهتم ت ة كويتية مقفلةهي شركة مساهم الشركةإن 
لدى  ة شركال يلتسج تم. يتالكو ةرصبو في ةرجدمله وهي  تعديالت الالحقةوال 1960 لعام 15رقم ة ريتجاكات الشرال

 .الكويتي ف اق المالهيئة أسو افإلشرع ضخي توه، يةرمااستثركة شككزي المر بنك الكويت
 

 قاروألللبحرين ا وقي سة فألم"( وهي شركة مدرجب. )"الشركة اإن الشركة هي شركة تابعة لبنك الخليج المتحد ش.م.
ة لكبرى"( وهي شركالكويت القابضة ش.م.ك.ع )"الشركة األم ا مشاريع ة لشركةكة تابعراألم هي ش لشركةإن ا .يةلالما

 الكويت.  بورصةمدرجة في 
 

ص.ب. ، ة الكويتينمديد، ولبن الشرق، برج الشهيد، شارع خالد منطقة  فيركة لشل سي المسجلتب الرئييقع المك
 .ويتالك، 13149 اةصفال 28873

 

والمادة  األساسي،( من النظام 5غير عادية لتعديل واعتماد تعديل حكم المادة ) ةيعمومة يععقدت جم ،2021يناير  27في 

السجل  التعديالت في  بتلك التأشيرتم  ،2021فبراير  24في  لذلك، الحقا  ( من عقد التأسيس المتعلقة بأنشطة الشركة. 4)

 . كةلشرالتجاري ل
 

 :ةالتالي ةشطناألقيام بلهي ا الشركة من تأسيس ضغرالإن 
 

من  بطريق مباشر أو سواء وغيرهاوخدمات  راعيةالقطاعات من مالية وصناعية وعقارية وز في مختلف االستثمار .1
 عاتورشلمأو امتالك ا ورةالشركات المتعلقة باألنشطة المذك أسيسبت امأو القيلشركات القائمة في ا المساهمة خالل

 .  قق ذلك لصالح الشركةالتي تح
 .ستثمارالا مدير محفظة .2
 .قتراضواال اطة في عمليات اإلقراضوسال .3
 .وكيل اكتتاب .4
المة  الس اريةتقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السالمة المالية في منح القروض ومع المحافظة على استمر .5

 .زيبنك الكويت المرك يضعها لتيا  ددوواعد والحط والقللشرو للمركز المالي للشركة طبقا  
لحساب الشركة أو لحساب  خارجهاوسوق المعادن الثمينة داخل الكويت و األجنبي عقطق الفي سو ةرالتعامل والمتاج .6

 .عمالئها
   اص.به الخلحسا /المحلية والدولية لحساب الشركة كوميةشركات والهيئات الحشراء وبيع األوراق المالية الخاصة بال .7
 .جماعي استثمار ماظن مدير .8
 .كة أو لحساب عمالئهااضها لحساب الشرغريق أة لتحقمزتملك العقارات والمنقوالت الال .9

 . المالية األوراق مالية غير مسجل في بورصة أوراق وسيط .10
 راستثما مستشار .11
 أمين حفظ .12
 صناع سوق .13
  التحويالت المسحوبة على  لوقب واسطةأو ب باشرالم سواء عن طريق التمويل والتصدير رادستيت االتمويل عمليا .14

 .  آلجال قصيرة الشركة
 

 ة  الهام اسبيةالمح تاسياسالو ددااإلعأساس   2
 

 أساس اإلعداد       2.1
 

وفقا  لمعيار المحاسبة  2021 رسما 31نتهية في أشهر الم ثالثةاللفترة  لمكثفةلية االمرحمات المالية ولعملاعداد إ تم
 باستثناء المبين أدناه: يل حرملا تقرير الماليلا  34ولي دال

  

بنك الكويت  نمة صادرالت وفقا  للتعليما 2020بر ديسم 31في ة هينتالم لسنة ل ةنويسلاعة مجالم ةماليلات ايانبلعداد ا إتم 
توقعة ان الماالئتمر ئياس خساهذه التعليمات قب طليت. تتفي دولة الكو ات الخدمات الماليةا يتعلق بمؤسسفيم المركزي

ويت المركزي ليمات بنك الكتعب ا  التزام 9ية لاالم ريارقتلل يللدوا رامعيلل ا  طبقلمبلغ المحتسب فقا  لوة االئتماني تاليهسلتل
ت ت ذاحاصااإلفى علالالحق ثيرها أيهما أعلى؛ وتأ نك الكويت المركزيوبة وفقا لتعليمات بلطلمات اصصمخو الأ

ية لدولا بةسالمحا ريعايس ملجدولية للتقارير المالية الصادرة من ملار ييامعخرى للبات األالمتطلة فالصلة، وتطبيق كا
  (. ة في دولة الكويتقبمط" اليةالرير المولية للتقامعايير الدـ "البـ ا  ها معر إلياش)ي
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 ة( تم)تالهامة لمحاسبية د والسياسات اأساس اإلعدا  2
 

 ة(مت)ت أساس اإلعداد       2.1
 

يات عملض بع اءإجر تمو ابقة.لساة لفتربا لقعتيا فيم ةكثفة المجمعة معلومات مقارنمرحلية الملا ةيلالمالمعلومات اض عرت

   عرض الفترة الحالية. حولها احات المتعلقة بيضإلاالسابقة ولفترة ل ةليماالت ماالمعلو تطابقلف نيتصالإعادة 
 

 ليةامال اتبيانلاد ادإلع ةوبلطالم واإلفصاحاتومات لعملاة افتتضمن ك ال ةعملمجفة اثلمكالمرحلية ا اليةالم اتوملمعلا إن

 . 2020يسمبر د 31للمجموعة كما في  يةالسنو عةالمجمالية نات المة بالبياعليها مقترنجب االطالع يوالسنوية  ةمعمجال
 

ئج التي قد يتم اتنال نعرورة ضلاب برال تع 2021مارس 31في ر المنتهية شهأ ثالثةلاذلك، فإن نتائج فترة  إلىضافة باإل

 . 2021 مبرسيد 31 يفة نتهيالمة يللماة انستوقعها لل
 

 عة وممجقبل ال نممطبقة  جديدة التوتفسيرات وتعدي يرايمع       2.2
 

د  ا دع إ في دمة لمستخالتلك  مماثلةمجمعة ال فةكثة الميلي اعداد المعلومات المالية المرحفحاسبية المطبقة إن السياسات الم

ا  عاالتي تسري  الجديدةمعايير الق اء تطبينستثبا 2020 ربمسدي 31 في يةهتلمنة انسللالسنوية  المجمعة ليةماال تانايالب تبار 

 عد. ب سري ن لمولك دراص أخر تعديل أو تفسير أور ايالمبكر ألي مع المجموعة بالتطبيق تقم لم. 2021ر يناي 1 من
 

 ية ماللا ماتولعالمعلى ثير أتلها ليس  ولكن 2021 سنةمرة في  ولأل ىرخألا تيراسفتالو لتعديالتا العديد من  ريتس

 عة. جموجمعة للمكثفة الملما لمرحليةا
 

المحاسبة  ر، ومعيا9ت على المعيار الدولي للتقارير المالية : تعديال2المرحلة  -الح المعياري لمعدالت الفائدة اإلص
  16الية ملر اللتقاري والمعيار الدولي 4الدولي للتقارير المالية  يارعملوا 7ارير المالية ، والمعيار الدولي للتق39الدولي 

ية ا لمكثفة المجمعة عندما يتم ي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والت

  اطرخملا خالي تقريبا  منور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بياستبدال معدل )اإل
 

   :ةتتضمن التعديالت المبررات العملية التالي
 

 ة قات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعمليي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفلمر عمبر

 فائدة السوقية. ئدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الافاإلصالح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر ال

 حوط معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتح إصالطلبات تمرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب ييتغ

 دون توقف عالقة التحوط. الوثائق

 اة التي فصلة عندما يتم تصنيف األدالتي يتم تحديدها بصورة منت من استيفاء المتطلبات تقديم إعفاء مؤقت للشركا

 من المخاطر كتحوط لبند المخاطر.  با  قريل فائدة خالي تتحمل معد
 

أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام  ت الالتعدي هلم يكن لهذ

 سارية المفعول. مبررات العملية في الفترات المستقبلية عندما تصبح ال

 

  امةفتراضات الهاالتقديرات ولوام األحكا 2.3
 

 ى علوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر اإلدارة ن م بليتطجمعة لماة كثفملة اليحرمة الليلماا ماتعلوملإن إعداد ا 

ة نتائج الفعليال فتلخت قد .توالمصروفااإليرادات ولموجودات والمطلوبات ة ل جل مسحاسبية والمبالغ الاسات المتطبيق السي

سنوية مدققة الالة عجمالم لماليةا اتنالبية لثلاممرات يدقلتا من أكدتلة لعدم اييسرئال لمصادروتعتبر اقديرات. تاله عن هذ

على  19-تفشي فيروس كوفيد عن اتجلنا التأثيرباستثناء  2020ديسمبر  31ة في يهنتة المللمجموعة كما في وللسن

 :ناهلتفصيل أدابين بم والمجموعة كما ه
 

 ةلألدوات الماليقياس القيمة العادلة  (1)

مدخالت واالفتراضات ال تقييم إعادةة الى جموعالم تعد قد 19-ائحة كوفيدج الناتجة عنن قدم التيععوامل  نإ

بناءا على  يةألدواتها المالالمجموعة القيمة العادلة دات المالية. وقد حددت للموجوديد القيمة العادلة مة في تحالمستخد

 مجمعة. لا فةالمكث ةيالمرحل المالية المعلوماتالتأثير في سجلت ات، وارتثمفي السوق المتعلقة بهذه االسأحدث المعلومات 
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 )تتمة(  الهامة ةعداد والسياسات المحاسبيإلا أساس 2
 

 )تتمة( هامةتراضات الرات واالف التقديحكام وألا 2.3
 

 ة"(ليالمار ت غيداجووملا") اتعدالمت ولكامتوالمرية الستثماوالعقارات ا كات الزميلةلشري ار فثمااالست  (2)
 

ات مل للتقلبمحتلر ايها التأثرمجموعة في اعتباأخذت ال، مجمعةلفة االمكثة تاريخ المعلومات المالية المرحلي يكما ف

مدخالت غير الملحوظة ير الم تطوويت ،غير المالية للمجموعة جوداتللمو تحديد المبالغ المسجلةية في تصادية الحالاالق

ي موجودات فلر هذه اعيند تس وق عركون في السها المشاخذ ت التي يتمتاحة حول االفتراضات الالمعلوماأفضل استخدام ب

 مبالغالمع استمرار حساسية  األسواقالتقلب في  يستمر ومع ذلك، .لية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحتاريخ 

 تطبيق عملسوق ا تقبلسم قبةمرافي  موعةالمجف تستمر سو ،الوضعرار تطور مع استم للتقلبات في السوق.جلة المس

 .فور حدوثهالمالية غير ا تادالموجوهذه  ةقيمتنعكس على  بحيث لةلص ات ااالفتراضات ذ
 

 ادل معقد الد والنالنق 3

  )مدققة(  

 

 مارس 31
2021   

 ويتيكنار دي

 ديسمبر 31
2020   

 دينار كويتي

 مارس  31
2020   

 دينار كويتي

    

 18,662,937 19,439,796 17,789,395 الصندوق  يوف النقد لدى البنوك

 25,604,680 12,529,037 13,098,799 كوالبنلدى ودائع 
 ───────── ───────── ───────── 

 30,888,194 31,968,833 44,267,617 

كثر من ألصلية أ استحقاق ةفتر اتلدى البنوك ذ ائعناقصا: ود

 (1,597,210) (5,661,116) (8,639,616) ثالثة أشهر 
 ───────── ───────── ───────── 

المرحلي  ية نقدات الض بيان التدفقغرالمعادل ل النقد والنقد

 42,670,407 26,307,717 22,248,578 معمجلمكثف الا
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

ذات  المنشآت بعضزة حصة في قاء حيالجزئي لقدي االن المقابلمن  2021مارس  31ا في المعادل كم النقدقد وتكون الني

 نيابةمن قبل طرف آخر بالظ بها ( محتفف دوالر أمريكيأل 1,175ي )تكوي دينار 355,320 بمبلغة خاصالغراض األ

 عة. جموعن الم
 

  موجودات أخرى 4
 

 

 مارس 31
2021 

 دينار كويتي

 دققة()م
 ر سمبدي 31

2020 
 ار كويتيدين

 مارس  31
2020 

 كويتي اريند

    

 1,392,224 1,410,131 1,501,710 محافظ ق من عمالءحمستال

 2,537,440 2,813,385 2,076,737 ةمستحقإيرادات 

 17,985,947 16,220,460 14,555,674 ئعوداو ينون آخروندم

 ────────── ────────── ────────── 

 18,134,121 20,443,976 21,915,611 

 (4,142,519) (4,289,896) (4,339,178) المتوقعةئتمان االر مخصص خسائ ناقصا:
 ────────── ────────── ────────── 
 13,794,943 16,154,080 17,773,092 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 مارس 31و يتيينار كوألف د 888: 2020ديسمبر  31تي )ألف دينار كوي 888ى مبلغ األخر داتولموجا تتضمن

ئية. استنادا   ضاعض الدعاوى القأن ببش ضمانالترتيب  ضمن  وكفي أحد البن يداعهتم إ ي(ويتألف دينار ك 888: 2020

 احتساب وال ينبغي ةمجموعالقانوني لل زالمركور في تده ثل أي يمال نالضما يبإن ترتف، يلمستشار القانونا استشارة إلى

  .2021 مارس 31ة كما في ى القضائيلدعاوهذه الق بيتعمخصص  أي
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 اريةاستثمعقارات  5
 

عيار المحاسبة وفق ا لم ارات استثماريةمن ممتلكات ومعدات إلى عق ومبنىمن أرض  ونيتك رعقا تحويل، تم الفترةخالل 

في  .من قبل المجموعة ال  مشغويعد ولم  خرىأ ألطرافحيث يتم تأجير غالبية العقار  االستثمارية العقارات – 40الدولي 

لذي تم  وا فائض إعادة تقييم إلى  للعقار مستقبل مقيم قبل من التي تم تحديدها  دلة القيمة العا أدت ،هذا التحويل تاريخ

  الملحوظة غير  الجوهريةالتقييم والمدخالت  بأساليكانت . المجمعكثف المرحلي المبيان الدخل الشامل  في تسجيله

 31رية كما في الستثماارات االعقعلى  المطبقة لتلك مماثلةتحويل للمبنى في تاريخ ال ادلةالمستخدمة في قياس القيمة الع

 . 2020ديسمبر 
 

 لمخففةاألساسية واسهم لاخسارة( ) ربحية 6
 

على   كةالشري هممسااص ب الخ الفترة ارة()خسربح سمة قل من خالسهم األساسية الة( ارخس)ة ربحيغ الب مبتحتس

السهم ( )خسارةحية برتسب تحوة. ترالف القائمة خالل ةالخزينأسهم  ا  ، ناقصعةفوسهم المدألا دح لعدلمرجالمتوسط ا

ا   زائد فترة قائمة خالل الية اللعادم اهاألس ددح لعلفترة على المتوسط المرجا ة(ر)خساربح قسمة خالل ن المخففة م

أسهم   إلىحتملة المخففة ية المادلعاألسهم ا ةافكحويل ي سيتم إصدارها عند ت ية التادالعسهم وسط المرجح لعدد األالمت

  سية والمخففة متماثلة.األسا السهم )خسارة(ربحية  ، فإنأدوات مخففة قائمةود وج عدمل انظر  . عادية
 

 

 لمنتهية فيأشهر ا الثةالث
 مارس  31

 

 

 2021 2020 
 

 

   
 

 

   :ةفم األساسية والمخفالسه)خسارة( ية حرب
 

 

   (4,621,526) 1,548,599 )دينار كويتي ( كةلشرا اهميالخاص بمسة ترالف سارة()خربح 

 
 ═════════  ═════════ 

  

 
  

  

   342,332,633 342,332,633 ئمةمرجح لعدد األسهم القاالمتوسط ال

 
 ═════════  ═════════ 

  

     

      فلس    (13.50)    فلس  4.52 خففةالموة األساسيم السه )خسارة(ية حرب

 
═════════ ═════════ 

  
 

  أتعابدات رايإ 7

 

 فيأشهر المنتهية  الثةالث
 مارس  31

 

 

 
 

2021 2020 
 

 
 

 تيويدينار ك كويتيار ندي
 

 
 

  
 

 

 2,644,747 2,419,291 ةدارجودات خاضعة لإلة لموإدارأتعاب 
 

 

 757,626 1,400 ة دارلإلحوافز لموجودات خاضعة اب أتع
 

 

 1,254,628 456,948 ارةصناديق مد – هيكلة/ أتعاب استرداد بأتعا / كتتابا أتعاب
 

 

 468,701 83,028 نكية استثمارية ب اب خدماتأتع
 

 

 385,486 361,180 وساطة ابأتع
 

 

 15,947 39,480 ات وأتعاب أخرىاستشار أتعاب
 

 
 

 ───────── ───────── 
  

 

3,361,327 5,527,135 
  

 

═════════ ═════════ 
  

 



  بعةالتا كاتها. وشر.عر ش.م.كامو لالستث امكشركة ك
 

 (ققةر مد)غي جمعةمال مكثفةالية المرحلة ماليال ماتلوالمعول يضاحات حإ

 2021 مارس 31 ة فييوللفترة المنته كما في
 

 

 

 12 
 

 البيعض لغرظ به فصنف كمحتمتداول مأصل غير  8
 

قاء ( ل"شآتمنخاصة )"الالراض غاألمنشآت ذات بعض البحيازة حصة ملكية في وعة مجمقامت ال ،السابقةلفترة ال خال 
ل بمبلغ المنشآت على تموي تلوحص ،(يكيمردوالر أ ألف 101,000) يتيكودينار  30,865,600بمبلغ مقابل 

عقار في راء بش شآتلمنهذه ا لمن خال وعةمجقامت الم .(الر أمريكيدو لفأ 185,000) ينار كويتيد 56,536,000
    لبيع".بها لغرض ا تفظحع مبية مجموعه كـ "تصنيفالواليات المتحدة األمريكية وتم 

 

ينار د 16,976,080 قدرهاقيمة دفترية ب آتالمنش ذههي فملكية لاصة حأغلب  بيعب المجموعةقامت  ،السابقةلفترة ال خال
. (الر أمريكيدو لفأ 55,976) كويتي دينار 17,271,520لغ مببمقابل  قاءل (مريكيأدوالر  ألف 55,550ويتي )ك

بيان في  (يدوالر أمريك فأل 426)يتي كودينار  131,597 شآت بمبلغن بيع هذه المنح مرب ي فاالي، تم تسجيل صوبالت
حصة ملكية بنسبة  بامتالك 2020مارس  31 في ماك فعالبشكل  المجموعة قامت .المجمعالمكثف المرحلي  خل لدا

هذه  قامت المجموعة بتصنيف .على تلك المنشآت ملموسا   ا  تأثير قامت بممارسة وبالتالي هذه المنشآت في 44.34%
ير غت االموجود – 5رير المالية ولي للتقادلار ايلمعل ع" طبقا  البيغرض ل امحتفظ به ةير متداولغ كموجوداتـ "ك المنشآت

 .منشآتذه الفي ه حصتها وعة بيعلمجما تعتزمث حي ،عيالب رضالمتداولة المحتفظ بها لغ
 

 ة:لألسباب التاليتصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع  تستوفي معايير أعالهورة المذك تآة أن المنشموعلمجى اتر
 

  لحالية.ا تهاعها بحاليمكن بييع الفوري وة للبتاحآت مهذه المنشإن 
  شراءال اريخت من دةواحسنة الل تكمالها خاس قعلمتوومن ا هاتم البدء في اتخاذيستكمال البيع اءات اإجرإن . 
 

  السنويةومية  عمالجمعية ال 9
 

  ة للسنجموعة ممعة للالمج ةليالما تاانلبيا 2021 أبريل 7 بتاريخالمنعقدة للمساهمين اعتمدت الجمعية العمومية السنوية 
 فلس( 5: 2019ديسمبر  31أرباح ) ةوقررت عدم توزيع أي ،2020 ديسمبر 31ي لمنتهية فا
 

 حتملة مطلوبات م  10
 

  (قةقمد)  ئمة:القاات تزاماللاوملة المحت مطلوباتجمالي الإفيما يلي 

 

 مارس 31
2021   

 دينار كويتي

 رديسمب 31
2020   

 يويتك ارنيد

 مارس  31
2020   
 ويتيدينار ك

    ت التزاما

 524,975    -    -   خاصة أسهم في صناديقتثمار ت باالسالتزاما

 78,910    -    - ىأسمال غير مستدعر

    لة ت محتموباطلم

 593,165 647,133 645,319 طمشروغير و ءاغلإلل قابل غيرنكي بن اضم
 

 خاصة سهمأباالستثمار في صناديق  ماتاااللتز
الشركاء ستثمار )بل مديري االعى من قال غير مستدل رأسمثمتاصة خ أسهمناديق ر في صباالستثما اتااللتزام إن

 تقدير على ء  ال بنأس المامكن استدعاء ر. يايهة استثمارات فعومجملل تيال ةفختلالم خاصةلا مسهق األاديصنل العامين(
تزامات ال ابلمقك أجنبي نوق ضمانا  لبتثمار للصندها مدير االسبصفت كةالشرقدمت ذلك  إلىضافة باإل. مارثمدير االست

محتمل لا ي من غير في الذاضاإلر اتثمسقدر االيو دوق.صنال ب خاصةلالعقارات ا املةمعالمتعلقة ب ةبليثمار المستقاالست
 2,000,000 :2020ر مبيسد 31كويتي )دينار ألف  2,000,000الضمان بمبلغ  قديمت حالة ث فيحدورة كبيرة أن يبص
 (.دينار كويتيألف  2,000,000: 2020 مارس 31و يتيدينار كولف أ
 

ضمن  تنشأ يلتاو اهدوض  عةجمومالل بق من فوعةرموى من دعاوالتي تتض ائيةفي دعاوى قضطرفا  د المجموعة تع
المجموعة ات شركوكة الشر  وى القائمة ضدمجموعة بعد مراجعة الدعالاة دارإصلت و. ولقد تيالعاد لعماألق اياس

ر ا تأثيلن يكون لهاوى نتيجة هذه الدع أن القناعة ب إلىلصلة ين المهنيين ذوي ايقانونمستشارين الاستشارة ال ىإلواستنادا 
  عة للمجموعة.المجمة كثفلمحلية االمر ةليالما توماالمعللى عي جوهركسي ع



 

 ا التابعةاتهكوشر كو لالستثمار ش.م.ك.ع.شركة كام
 

 ققة(ير مد)غعة جمة المثفكمرحلية المالمالية لإيضاحات حول المعلومات ا

 2021 ارسم 31 هية فيمنتلفترة الول في اكم
 

 

13 
 

 أطراف ذات عالقة  ت معالمعام 11
 

ها يعلسون يمار أوعليها يسيطرون ي التشركات الو شركةللا العليرة اإلداوظفي مجلس اإلدارة واء معضوأالزميلة  الشركاتى وبركة األم الكالشر /األم  الشركة القةات عطراف ذاألمثل ي

 لي:ة هي كما يقطراف ذات عالت مع أمعامالال صدة واألر إن .الشركةإدارة ه المعامالت من قبل ط هذورير وشت تسعاسياسوافقة على الم. يتم سا   ملموأثيرا  تو أة كرتمش يطرةس
 

 

  /األمة الشرك
 الشركة األم

 الكبرى
 ينار كويتدي

 شركات ال
 الزميلة

 نار كويتيدي

 ى رأخأطراف 
 ةقالات عذ
 يتكوينار يد

 مارس 31
2021 

 ويتير كنادي

 دققة()م
  رديسمب 31

2020 
 يكويت رادين

 مارس  31
2020 

 تيينار كويد

       :المجمع فالمكث ليلمرحا لماليكز ايان المرب

 4,200,038 4,307,628 4,418,259 672,730    - 3,745,529 ادل  والنقد المعالنقد 

 731,879 624,186 597,542 597,542    -    - ائر خسأو ال رباحألا لالخ نة ملعادلة امقيدرجة بالمة ت ماليموجودا

 3,182,728 2,952,426 2,964,847 2,964,847    -    - ىشاملة األخرال إليراداتال ن خاللة مبالقيمة العاد ةمدرجموجودات مالية 

 3,315,945 2,901,631 3,088,406 729,594 2,094,237 264,575 موجودات أخرى 

 3,538 3,538 3,538 3,538    -    -  رىت أخلوبامط
 

    
 فيالمنتهية  رهأش الثةثال

 مارس  31

 
 

  
2021 

 ر كويتينادي

2020 

 نار كويتيدي

       المجمع: المكثف خل المرحليبيان الد

 774,465 775,029 379,400 168,787 226,842 إيرادات أتعاب 

 9,550 7,550 7,550    -    - ى خرأت ادايرإ

     - 36,090 36,090    -    - ت أرباحادات توزيعاإير

 9,655 2,884 2,002    - 882 د  وائات فدإيرا

 76,928 164,914 164,914    -    - ارية مصروفات عمومية وإد
 

    
 المنتهية في رأشه ثالثةال

 مارس  31

 
 

  
2021 

 كويتير دينا

2020 

 دينار كويتي

      مكافآت موظفي اإلدارة العليا:

 197,967 210,298    موظفين لل ليرة األجمكافآت قص

 26,292 27,805    مة لخداية ت نهاافآمك
    ───────── ───────── 
    238,103 224,259 
    ═════════ ═════════ 



 ةابعالت .م.ك.ع. وشركاتهاثمار شلالستمكو كاشركة 
 

 ققة(مد المكثفة المجمعة )غير ات المالية المرحليةموالمعلحول  احاتإيض

 2021 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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   اتطاعت القمعلوما 12
 

د لدى يوج ال. رةااإلد إلىمة ة المقداخليدالالتقارير  إلىا  ادتنسا الألعمة لرئيسي اتقطاع أربع في عةمومجم اليظتنيتم 

عات هي كما ضمن هذه القطاالمدرجة لرئيسية دمات الخبين القطاعات. إن األنشطة وا فيمارية وهمعامالت جعة المجمو

  يلي:
 

 بنكيةال خدماتال

 اتستشارالاو يةمارستثالا

لطرح  والقيد ائم اقوة ار إدرات وشاالستم ايوتقد ن،الدي دوات أوألسهم لتاب الخاص كتاال :

ي  رات الشراء والبيع الجزئ ، واستشاةسالميلتقليدية واإلالديون ا تيبرالعام، وت يولاأل

ندماج ات االراتيجيات والخصخصة وعمليتشارات بشأن وضع االستاالسديم وتق

 الدين.   لة هيكدة إعاوة ت الحيازوعمليا سيكلعا جندمااالو
   

المتاجرة في ية وتتضمن لوالدمحلية وال قاألسوا تموجودالا ةراإدخدمات تغطي  : ودات وجمال ةإدار

 ديريةالتقديرية وغير ظ التقة المحافدارإووالمتاجرة في المشتقات  المالية قاألورا

ت جودامووزيع التتشارات اسوظ حافة المهيكلو اليةق المحفظ األوراخدمات و

 يلة. بدلت اواألدوا ةركيق المشتنادوالص
   

  إلى فة اباإلض وأدوات الدينر المسعرة يغة والمسعر سهمطة في األالوسا ةشطأن : لوساطة ا

 حلتمويالت ذات هوامش الربا
   

جية مارات االستراتياالستث

غير  مصروفاتلوا

 تلشركاالمباشرة ل

 عمق تتوافو جلاألة طويلة بيعذات ط اراتثميجية استالستراتا تراثمااالستتتضمن  :

لشركات لمباشرة لار غي مصروفاتال ة. وتتضمنمجموعلل جلألاطويلة يجية اتالسترا

 دعم. الخدمات كافة 
 

م ييقت يتمداء. وتقييم األوارد القرارات حول توزيع المغرض اتخاذ لشكل منفصل لتشغيل بات ااعة قطقوم اإلدارة بمراقبت

 .تاراالستثما منالقطاع  ائدع  إلى نادا  ستالقطاع اأداء 
 

 لمجموعة.دى ال شغيلالت قطاعاتل حوات ومللمعا  التاليجدول اليعرض 
 

 2021مارس 31هية في المنت أشهر ثالثةال  

 

ة ينكبالت خدماال
 ستثماريةالا
 راتشاستالاو

 إدارة
 اطة لوس ا تموجوداال

 راتماستثاال
ة يستراتيجاال

 غير وفاترصوالم
 عالمجمو  لمباشرة للشركاتا

 تينار كويدي ويتيك اردين يدينار كويت دينار كويتي يتيكو ردينا 
      

 5,169,789 856,232 460,842 3,769,687 83,028 رادات يجمالي اإلإ
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,540,496 (1,115,928) 122,867 2,644,196 (110,639) فترة ال بحررة( خسا)
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 120,325,249 60,051,385 17,450,824 42,668,095 154,945 جوداتلمواإجمالي 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 63,982,184 45,610,160 1,317,034 17,054,990    - طلوباتمإجمالي ال
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 ةابعالت .م.ك.ع. وشركاتهاثمار شلالستمكو كاشركة 
 

 ققة(مد المكثفة المجمعة )غير ات المالية المرحليةموالمعلحول  احاتإيض

 2021 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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 تمة(ات )تمعلومات القطاع 12
 

 

 2020مارس 31في  المنتهية رأشه ةثالثال 

 

ة بنكيالخدمات ال
 ستثماريةالا
 ستشاراتالاو

 رةإدا
 اطة الوس اتجودموال

 اراتثماالست
االستراتيجية 

ير غ توفامصرلوا
 مجموعال  تكاللشر ةشرمباال

 

 يتيونار كيد ينار كويتيد تييدينار كو ينار كويتيد كويتيدينار 
 

     

 417,152 1,537,024 449,433 (2,038,006) 468,701 ت راداإجمالي اإلي
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (4,738,566) (1,362,918) 107,001 (3,560,665) 78,016 ة ترالفرة( خسا)بح ر
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 150,573,779 74,452,182 16,068,363 59,697,734 355,500 اتلي الموجودإجما
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 96,417,735 65,649,901 694,875 30,027,942 45,017 اتوبلمطللي اإجما
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 ليةالمالألدوات  ة العادلةقيملا 13
 

في  نشاركيالمظمة بين ة منلأو دفعه لتحويل التزام في معامي سيتم استالمه لبيع أصل الذ رسعالأنها بلعادلة القيمة ا فعرت  

جود أي  وستمرارية دون اال أا  لمبدوفق جموعة تعملالم أنض ا ترة هو افلدعالقيمة الا فإن تعري س.ايقخ الريوق في تاالس

 معاملة وفقا  لشروط مجحفة.  تمامإو بصورة جوهرية أ االهأعمنطاق تصفية أو تخفيض ال إلىجة و حاأنية 
 

 .المالية باتطلولمية واالموجودات المال تتكون األدوات المالية من
 

شهر(، تعادل من ثالثة أ صيرة األجل )أقلاق قسائلة أو ذات فترة استحقمطلوبات المالية اللنسبة للموجودات المالية والاب

 ها العادلة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية. قيمتية تقريبا  القيمة الدفتر
 

 لقيمة العادلةمي لرلهالجدول ا

 م: ييلتقلوب اسأل وفق اا عنهح افصإلاوية لمالت ادواأل لدلة العا ةلقيماديد حمي التالي لتة الجدول الهرتستخدم المجموع
 

  و ات مماثلة؛ودات أو مطلوبالنشطة لموج قدلة( في األسوالمعغير النة )معر الاألسعا - 1ى ستوالم 

 وظ ا بشكل ملح ةالقيمة العادلالت الجوهرية بالنسبة لقياس خستوى من المدقل مأا ساليب تقييم يكون بهأ - 2توى المس

 ور؛ باشمر غي أوباشر م

 ملحوظ. غير القيمة العادلةاس النسبة لقيب ريةالجوه تالمدخال من ل مستوىقا أيكون به مييساليب تقأ - 3ى ستوالم 
 



 ةابعالت .م.ك.ع. وشركاتهاثمار شلالستمكو كاشركة 
 

 ققة(مد المكثفة المجمعة )غير ات المالية المرحليةموالمعلحول  احاتإيض

 2021 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( وغير الماليةلية لألدوات الما قيمة العادلةلا 13

 

 )تتمة(  مة العادلةالجدول الهرمي للقي
 

 : لة العاد  ةقيمبال سجلةالمالية دوات الملتالي تحليل األضح الجدول ا يو
  

 مجموعلا 3وى ستالم 2المستوى  1 ستوى مال 

 يتيدينار كو يكويت ينارد كويتير اندي ار كويتيندي 2021مارس 31
     

     عادلةلالية بالقيمة ام موجودات

دلة من  ة العايمبالقمدرجة  ماليةات جودمو
 سائر:الخ وأ األرباحخالل 

    

 4,941,755     -     - 4,941,755 أسهم مسعرة

 3,819,550     -     - 3,819,550 عرة مسمالية  اق دينرأو

 49,972 49,972     -     - رةسعغير م أسهم

 15,519,047 3,049,015 11,179,535 1,290,497 مدارةصناديق 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

10,051,802 11,179,535 3,098,987 24,330,324 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

يمة العادلة من  قلباة درجم ةمالي موجودات
      لة األخرى: لشاما داتاإليرا خالل

 175,944     -     - 175,944 ةأسهم مسعر

 8,972,487 8,972,487     -     - غير مسعرة  مأسه

 10,000 10,000     -     - صناديق مدارة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

175,944 -     8,982,487 9,158,431 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 

 مجموعال 3المستوى  2المستوى  1توى المس 

 يويتك ينارد يويتك دينار تيكوي دينار تييكو دينار 2020مارس 31

     

 لة مة العاديلقاب جةمدر ةيلاوجودات مم
    

العادلة من   ةبالقيم مدرجةت مالية اموجود
 :الخسائر وأ رباحل األالخ

    

 2,000,818     -     - 2,000,818 م مسعرة  أسه

 3,362,459     -     - 3,362,459 مسعرةية مالاق دين أور

 250,000 250,000     -     - سهم غير مسعرةأ

 334,095 334,095     -     - عرةمسر غية يالماق دين ورأ

 17,129,549 4,082,997 12,050,822 995,730 ارةديق مدصنا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6,359,007 12,050,822 4,667,092 23,076,921 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  من ادلةلعيمة امدرجة بالق موجودات مالية
     : األخرى  املةالش اتادرياإلل خال

 289,456     -     - 289,456 رةعمسأسهم 

 8,969,148 8,969,148     -     - مسعرة رهم غيأس

 10,000 10,000     -     - صناديق مدارة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 289,456 -     8,979,148 9,268,604 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 



 ةابعالت .م.ك.ع. وشركاتهاثمار شلالستمكو كاشركة 
 

 ققة(مد المكثفة المجمعة )غير ات المالية المرحليةموالمعلحول  احاتإيض

 2021 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

17 

 

 )تتمة( ر الماليةوغيية للألدوات الما قيمة العادلةلا 13
 

 تمة( )ت الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 ة: لعادلا المسجلة بالقيمة 3وى من المستوالختامي لألدوات المالية ض ياحمبلغ االفتتلي مطابقة التالا  ح الجدوليوض

 
يناير  1كما في 
2021 

 
 ةلجمس ال حارباأل

 لبيان الدخفي 
 مكثفمرحلي الال
 لمجمعا

، المبيعات)صافي 
 سويات(والت

 المشترياتو

 

 
 ةلسجالم حارباأل

يرادات في اإل
 خرىاألشاملة ال

 

 
 31كما في 
 2021مارس

 نار كويتيدي دينار كويتي يدينار كويت كويتي ناردي دينار كويتي 

جة مدر جودات ماليةمو
ل  خال منة لعادلا يمةبالق

 سائر:لخاألرباح أو ا

 

   

 

 49,972    -    - 2,499 47,473 رة أسهم غير مسع

 3,049,015    - (1,051,887) 45,935 4,054,967 ق مدارةدياصن

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

 

4,102,440 48,434 (1,051,887) -    3,098,987 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
لقيمة با مدرجة يةمال موجودات

  اإليراداتخالل  ة منالعادل
       :األخرىة للشاما

 8,972,487 77,399 305,257    - 8,589,831 ةغير مسعرم أسه

 10,000    -    -    - 10,000 صناديق مدارة

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

 

8,599,831 -    305,257 77,399 8,982,487 

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

ير ن غالمجمع سيكو فالمجمع وبيان الدخل المرحلي المكث لمكثفارحلي لمركز المالي المعلى بيان اإن التأثير 

غير   همسعادلة لأللا ةيمد القحديت ة فيمستخدمصلة اللا ذاتالمخاطر غيرات مت ىلع %5سبة ر بنيتغإذا طرأ  يجوهر

 رجيين. خاالاديق نصالي ديرن قبل مدارة مرة المعالمس غيرة والصناديق المسعر

 

  
 




