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 المجمعة  المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية  المراجعة تقرير 

 اإلدارة أعضاء مجلس   حضرات السادةإلى 

  شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. 
 

 مقدمة 
الماليبيان  راجعنا  لقد   لشركة    المجمع  المكثف  المرحلي  المركز  لالستثمار ش.م.كالمرفق  في  مك  (""الشركة)  .ع.كامكو    30ا 
 تين المنتهي  والستة أشهر   أشهر  ثالثةلا  لفترتيبه    ينالمتعلق  ينالمجمعين  فثكملا  ينالمرحليالدخل والدخل الشامل    بيانيو  2021  يونيو

التاريخ النبياني  و،  بذلك  والتدفقات  أشهر    الستةلفترة  به    ينالمتعلق  ينالمجمع  ينفثكملا  ينالمرحليقدية  التغيرات في حقوق الملكية 
رضها وفقاً  عالمجمعة و  المكثفة  ت المالية المرحليةذه المعلوما عن إعداد ه  ةلسؤوالم  ي ه. إن إدارة الشركة  ذلك التاريخمنتهية بال

إيضاح    المبين  اإلعدادألساس   م2في  إن  مراجعتسؤو.  نتيجة  عن  التعبير  هي  المعلوما ليتنا  لهذه  المرحليةالملات  نا   المكثفة   ية 
   المجمعة.

 

 ةنطاق المراجع
بمراجعتنا  قمنا  الدولي    لقد  للمعيار  المعلو"  2410وفقاً  ا مراجعة  المالية  قبل  مات  من  المنفذة  الح لمرحلية   مستقل ال  اباتسمراقب 

إلى الموظفين   رئيسيةبصفة  ت  راا سفستلية في توجيه االالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرح   "للشركة
خرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل لمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األ ر المالية والين عن األموسؤوالم

م بكافة  على  ل ع  نا ول على تأكيد بأنالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحص  نطاق  من  بشكل كبير
 بالتدقيق.  التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلقاألمور الهامة التي يمكن تحديدها في 

 

 ة النتيج 
المجمعة المرفقة لم يتم    المكثفة  رحليةلملمعلومات المالية اإلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن ااستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد  

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 
إلى   واستنإضافة  اذلك،  فإن  مراجعتنا،  إلى  المرحلياداً  المالية  في    المكثفة  ةلمعلومات  وارد  هو  ما  مع  متفقة  اتر دفالالمجمعة 
  2016لسنة    1  رقملقانون الشركات    مخالفات  ةأي  يرد إلى علمنا وجود  لم،  ادنا . حسبما وصل إليه علمنا واعتق لشركةل  المحاسبية

التنوالوالتعديالت الالحقة له   التأسيس ول  أو  ،والتعديالت الالحقة لها   فيذيةئحته  ، والتعديالت الالحقة  لنظام األساسي للشركةلعقد 
ف   ،لهما  تأثير   2021  يونيو  30  يفالمنتهية  أشهر    الستةترة  خالل  له  يكون  قد  وجه  نشاط  عل  اً مادي  اً على  مركزها    الشركةى  أو 

 المالي.
 

ألحكام القانون رقم   مادية  وجود أية مخالفاتا، لم يرد إلى علمنا  علمنا واعتقادن  نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه
 ، أو المتعلقة به  كويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليماتبنك الوفي شأن النقـد  الالحقة له  والتعديالت    1968لسنة    32

  يونيو   30  المنتهية في ر شهأ  الستةفترة  ل  خال  ليمات المتعلقة بهفي شأن هيئة أسواق المال والتع  2010لسنة    7القانون رقم    ألحكام
 . ماليالأو مركزها كة لى نشاط الشرع اً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021
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 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68بات رقم سجل مراقبي الحسا 

  إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم





ابعة التشركاتھا ع. و.ك.م.مار شالستثمكو لكاشركة 

. معةج مفة المرحلیة المكثلیة اللما ومات الالمعمن ھذهاً زءج كل تش16إلى1قة منرفمالضاحات ین اإلإ
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(غیر مدقق)المجمع حلي المكثفمرالالدخلنا یب
2021یونیو30في للفترة المنتھیة 

أشھر المنتھیة في الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في الستة
یونیو30

إیضاحات 
2021

یتي كورناید
2020
ي ویتدینار ك

2021
یتي كورناید

2020
ي ویتدینار ك

اإلیرادات 
75,265,9442,739,9778,627,2718,267,112عابات أتإیراد 

ة  یلما ت موجودامن (خسائر) ح ا رب أصافي 
من خالل األرباح أو یمة العادلةلقبا مدرجة

(3,808,714)83,044,374528,5494,031,658الخسائر 
(2,200,752)1,421,92683,7861,793,058شركات زمیلةنتائجحصة في
متداولة  دات غیر موجوع  بیمن تداراصافي إی

136,536-4,939-9یع ض البلغریاً ا حصرھ تازیتم ح 
دات غیر  موجومن ات توزیعات أرباحإیراد 

236,726-236,726- لغرض البیعیاً ا حصرھتازیمتداولة تم ح 
120,244141,399221,998400,164ات توزیعات أرباحإیراد 

248,143257,518478,685510,326إیرادات فوائد
121,226(175,771)(82,980)(102,192)یة بنج أتمالتحویل عح اربأ(خسائر)

434,590---زمیلةة بیع شركمن ربح 
10767,103200,257958,432430,109ى أخرتإیرادا

────────────────────────────
10,765,5424,110,17115,935,3314,527,323
────────────────────────────

ت افومصرلا
5,159,8072,356,2748,108,4646,668,643مصروفات عمومیة وإداریة

534,523815,3841,072,3981,610,152تكالیف تمویل 
دات  جومولمتوقعةمخصص خسائر ائتمان

40,38176,614166,265102,792مالیة 
ن المتوقعةما ئتاالخسائر صصخ م)در(

16,738(73,334)(5,665)(19,211)، بالصافي للقروض والسلف
────────────────────────────

5,715,5003,242,6079,273,7938,398,325
────────────────────────────

(3,871,002)5,050,042867,5646,661,538ائب ضرالقبل الفترة) خسارة(ربح

-(59,462)-(44,462)م العلميلكویت للتقداحصة مؤسسة
-(67,776)-(51,776)الزكاة 

-(171,342)-(131,342)لوطنیة اضریبة دعم العمالة
────────────────────────────

(3,871,002)4,822,462867,5646,362,958الفترةخسارة) (ربح
════════════════════════════

الخاص بـ: 
(3,886,869)4,755,320734,6576,303,919ة كرالشي مساھم
67,142132,90759,03915,867یطرة المسری غصالحص

────────────────────────────
4,822,462867,5646,362,958(3,871,002)

════════════════════════════
السھم األساسیة والمخففة  (خسارة) حیة بر

) فلس 11.35(فلس 18.41فلس 2.15فلس 613.89الشركة بمساھمي الخاصة 
════════════════════════════
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(غیر مدقق)ثف المجمع كمالشامل المرحلي اللخ د لانا یب
2021یونیو30في للفترة المنتھیة 

أشھر المنتھیة في الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في الستة
یونیو30

2021
دینار كویتي 

2020
تي دینار كوی 

2021
دینار كویتي 

2020
تي دینار كوی 

(3,871,002)4,822,462867,5646,362,958الفترة(خسارة) ربح
────────────────────────────

: شاملة أخرىإیرادات ) ئر خسا(
ان الدخلفھا إلى بیإعادة تصنیأو قد یتم تمیبنود 

المجمع في فترات الحقة: المرحلي المكثف
510,280(239,305)(45,545)(148,312)تحویل عمالت أجنبیة  تتعدیال

────────────────────────────

لدخلبیان ا إلىیفھا دة تصنن یتم إعا د لبنو
: قةفترات الح فيالمجمع المرحلي المكثف

الشاملة األخرى  (الخسائر) اتادیرحصة في اإل
(76,143)4,5888,537175,359لشركات زمیلة 
-934,057--)5(إیضاح عقارفائض إعادة تقییم

دوات حقوق ملكیة أإیرادات )رئخسا (فيصا 
املة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الش

(2,912,385)43,708(993,259)(46,813)األخرى
────────────────────────────

(42,225)(984,722)1,153,124(2,988,528)
────────────────────────────

لشاملة األخرى  ااإلیرادات ) الخسائر(ي  الجمإ
(2,478,248)913,819(1,030,267)(190,537)للفترة 

────────────────────────────

(6,349,250)7,276,777(162,703)4,631,925ة الشاملة للفتر)الخسائراإلیرادات (إجمالي
════════════════════════════

خاص بـ:  لا
(6,167,890)7,254,683(306,364)4,583,112الشركة مساھمي 

(181,360)48,813143,66122,094ة رمسیطص غیر الحصال
────────────────────────────

4,631,925(162,703)7,276,777(6,349,250)
════════════════════════════



ا التابعة وشركاتھ. م.ك.عامكو لالستثمار ش.كة كشر

. معةلمج اكثفةالملمرحلیة یة الا المومات المعلھذه مناً جزءلكتش16لىإ1من رفقة إن اإلیضاحات الم
5

مدقق)یرالمجمع (غالمرحلي المكثف ةكیمللاحقوق رات في  التغیبیان  
2021یونیو30ي تھیة فنمللفترة ال

الشركة بمساھمي ص خا ل ا

رأس 
المال 

عالوة  
باري جإ احتیاطي إصدار أسھم 

ي  یاطاحت
اختیاري 

اطي  تیاح
إعادة تقییم 

ات  غیرالت
المتراكمة في 

ة العادلالقیمة 
احتیاطي تحویل  

ة یأجنبعمالت 
أرباح  
مرحلة 

مالياإلج
الفرعي 

الحصص  
رة یط غیر المس

ع  مجمو
یة لملكاحقوق

ویتيدینار كدینار كویتينار كویتيیدیتير كونایددینار كویتيدینار كویتيكویتيار دیندینار كویتيدینار كویتيویتيدینار كيكویتر ادین

681,6628,061,01650,001,8373,822,80653,824,643(8,114,748)-202134,233,2639,089,0455,726,409325,190ینایر 1كما في 
──────────────────────────────────────────────────────────────────

6,303,9196,303,91959,0396,362,958-------ةالفتر ربح
913,819(36,945)950,764-(220,067)934,057236,774----رىأخشاملة (خسائر) إیرادات 

──────────────────────────────────────────────────────────────────
6,303,9197,254,68322,0947,276,777(220,067)934,057236,774----شاملة للفترةال(الخسائر) اإلیرادات ي إجمال

مدرجة  في أسھم راتاستثمابیعنتیجة ل یوحتال
ة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى بالقیم

---(1,250,480)-1,250,480-----المرحلةاألرباح إلى 
بعة دون فقد  تا كة ملكیة شروق تغیرات في حقلا
256,024250,000(6,024)(6,024)-------)11(إیضاح لسیطرة ا

(199,595)(199,595)---------رةیطیر المسصص غالحإلى توزیع 
──────────────────────────────────────────────────────────────────

461,59513,108,43157,250,4963,901,32961,151,825(6,627,494)202134,233,2639,089,0455,726,409325,190934,057یونیو30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

569,34012,589,66056,411,6204,391,03360,802,653(6,121,287)-202034,233,2639,089,0455,726,409325,190ینایر 1كما في 
──────────────────────────────────────────────────────────────────

(3,871,002)15,867(3,886,869)(3,886,869)-------الفترةربح ) خسارة(
(2,478,248)(197,227)(2,281,021)-466,064(2,747,085)-----إیرادات شاملة أخرى  ) ر ئساخ(

──────────────────────────────────────────────────────────────────
(6,349,250)(181,360)(6,167,890)(3,886,869)466,064(2,747,085)-----للفترة  ملة شالا ت اد ار یاإل(الخسائر) إجمالي 

قد  بعة دون فتا كة ملكیة شروق تغیرات في حقلا
1,0511,051---------)11اح(إیض لسیطرة ا

(68,454)(68,454)---------بیع شركات تابعة  
مدرجة  في أسھم راتاستثمابیعنتیجة ل یوحتال

ة األخرى اإلیرادات الشاملة العادلة من خالل بالقیم
---(104,606)-104,606-----المرحلةاألرباح إلى 

(463,095)(463,095)---------ةر مسیطالحصص غیر الإلى توزیع 
(1,711,663)-(1,711,663)(1,711,663)-------توزیعات أرباح 

──────────────────────────────────────────────────────────────────
1,035,4046,886,52248,532,0673,679,17552,211,242(8,763,766)-202034,233,2639,089,0455,726,409325,190یونیو30كما في

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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ق)دقمیرمجمع (غمكثف الالحليلمرادیةقنلاتا قفتدلان  ا بی
2021یونیو30ي ھیة فنتالمةللفتر 

المنتھیة أشھر الستة  
یونیو30في

ات إیضاح 
2021

یتي دینار كو
2020

دینار كویتي 
التشغیل أنشطة 
(3,871,002)6,661,538الضرائب قبل الفترة (خسارة) ربح

تعدیالت لـ:
من خاللدلةا العة یمقبالدرجةم یة مالتوجودامنمقةقمح غیررئا خس)حا برأ(

2,967,175(2,545,901)8خسائر لاأو باح األر
2,200,752(1,793,058)ةزمیلتا كرشة في نتائج صح 

(136,536)-9ولة تم حیازتھا حصریًا لغرض البیعر متدادات غیبیع موجومنداتصافي إیرا
(434,590)-یلةمزة كبیع شرمنربح 

(636,890)(221,998)اح أربتعا وزیت تاداریإ
(510,326)(478,685)ئدوات فإیرادا
(121,226)175,771جنبیة الت أمعل یوتح ) حا رب أ(رئخسا 

1,072,3981,610,152تكالیف تمویل 
113,358246,848الك  تھاس

171,200171,200إطفاء 
166,265102,792مالیة  موجودات لمتوقعةمخصص خسائر ائتمان

16,738(73,334)، بالصافيلسلفواوض للقرعةمتوقن الما ئتاالخسائر صصخ م)در(
561,489504,638الخدمة للموظفین یة ا ھفأة نمكا مخصص

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

3,809,0432,109,725
:  ومطلوبات التشغیلالتغیرات في موجودات

65,24358,549قروض وسلف 
2,649,236(1,667,915)ائررباح أو الخسل األخالمنةلدا لعامةالقیبجةردمةیلما ت اجودوم

85,000-موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة 
(45,984)2,591,638ى ات أخرموجود

(3,024,245)(721,469)مطلوبات أخرى 
────────────────────────────────────────

4,076,5401,832,281لیات معالمنجتنا لاقد الن
221,998636,890مستلمةحعات أربا یزتو
(125,562)(352,800)ةوعدفدمة للموظفین مافأة نھایة الخ مك

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

3,945,7382,343,609یلغشالتأنشطة اتجة منلن اصافي التدفقات النقدیة
────────────────────────────────

ر  االستثم أنشطة ا
الشاملة  ل اإلیرادات البالقیمة العادلة من خ مالیة مدرجةموجودات شراء

(260,310)(512,938)األخرى
دات یراإلامن خالل بالقیمة العادلةمالیة مدرجة موجودات  بیع  متحصالت من

1,327,328306,261ىرخ األملةالشا 
2,290,6611,983,470ئع  وداشراءصافي 

(12,711)(431,384)دات  معولكاتممتاءشر
(30,498,880)-البیع كمحتفظ بھ لغرض مصنف داول متل غیرأصحیازة 

18,063,368-البیعحتفظ بھ لغرض صنف كمأصل غیر متداول ممتحصالت من بیع 
-(1,579,093)لةكة زمیفي شرثماراستحیازة

491,441-میلةزة ركفي شر استثما بیعصالت من متح 
60,107601,858یلة  زماتشركفيراستثما منلمة ستح متوزیعات أربا 

545,579487,924تلمة  ائد مسوفإیرادات 
────────────────────────────────────────

(8,837,579)1,700,260أنشطة االستثمار)فيالمستخدمةجة من (تالنا یةنقدالدفقات لتي اف ا ص
────────────────────────────────────────
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رحلیة المكثفة المجمعة. مالالیة ھذه المعلومات الممن  اءً تشكل جز16إلى1ن ة مفقمرالإن اإلیضاحات
7

تتمة)(ق)یر مدقمجمع (غمكثف الالحليلمرادیةقنلاتا قفدتلان  ا بی
2021یونیو30للفترة المنتھیة في 

المنتھیة أشھر الستة
یونیو30في

ات إیضاح 
2021
یتي كودینار

2020
دینار كویتي 

التمویل  أنشطة
1,000,00056,581,470مستغلةوضقر
(27,191,680)(2,908,258)وض مسددة رق

(1,552,888)(16,209)الشركة  مساھمية الى مدفوعحأربا توزیعات
(1,661,592)(1,072,973)مدفوعة  تمویلتكالیف

250,0001,051لسیطرة  قد ابعة دون فتا كةشرملكیةوق تغیرات في حقلا
) 463,095() 199,595(المسیطرة  یرغصلى الحصتوزیع ا

(68,454)-عةشركات تابجة بیعتی نتوزیع إلى الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────────────

25,644,812(2,947,035)ل مویلت ة اطن أنشمة في) الناتجة مقدیة (المستخدصافي التدفقات الن
────────────────────────────────────────

2,698,96319,150,842المعادل  في النقد والنقد الزیادة صافي 
241,299(280,741)تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة  

26,307,71724,803,264ینایر 1ي والنقد المعادل فقد الن
────────────────────────────────────────

328,725,93944,195,405یونیو 30المعادل في د لنقوادنقلا
══════════════════

غیر نقدیة معاملة 
-(10,720,000)عقارات استثماریة 

-10,720,000دات معممتلكات و
───────────────

--
══════════════════
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ساسیة  األنشطة ألس واالتأسی1

الت بتم  الما المعلومإصدار  صریح  المرحلیلات  لفةالمكثةیة  لالرشالمجمعة  كامكو  ش.كة  )  "كةالشر("م.ك.ع.ستثمار 
بتاریخ ةرادإلاسمجلبل  قمن 2021یونیو30یة في  ھتمنالأشھرتةللس)"المجموعة"بـ  معا  لیھا ر إیشا (عةبا التاتھا وشرك

. 2021أغسطس10

قانون فقاً لو1998سبتمبر  16بتاریخیت  وكلادولة  يفا وتأسیسھا  سجیلھتم تة كویتیة مقفلةمساھمشركة ھي  كةالشرإن  
لدى  ة  شركالیلتسج تم .  یت الكوة رصبويفةرج دملھ وھي  تعدیالت الالحقةوال1960لعام 15رقم  ة  ریتجاكات الشرال

. الكویتي فاق المالسوھیئة أافإلشرع ضخ ي توھ، یةرما استثركة شككزي المربنك الكویت

ق اروألللبحرین  اوقي سة فألم") وھي شركة مدرج ب. ("الشركة الیج المتحد ش.م.ة لبنك الخ إن الشركة ھي شركة تابع
ة  برى") وھي شرككلم االكویت القابضة ش.م.ك.ع ("الشركة األمشاریع ة لشركة عكة تابراألم ھي شلشركةإن ا.یةلا لما

ت. كویالبورصةمدرجة في 

المك الرئییقع  المسجلتب  الشق،شرمنطقة  فيركة  لشلسي  خا برج  شارع  اللد  ھید،  الكویتینمدید،  ولبن  ص.ب.  ،  ة 
. ویتالك، 13149اةصفال28873

والمادة األساسي،ظام الن) من5دیل حكم المادة (دیل واعتماد تعغیر عادیة لتعة یعمومة یععقدت جم،2021ینایر 27في 
السجل التعدیالت في  بتلكالتأشیرتم  ،2021برایر  ف24في  لذلك،الحقاً ة الشركة.  لقة بأنشطالمتعلتأسیس) من عقد ا4(

.كةلشرالتجاري ل

:ةالتالیةشطناألقیام بلھي االشركةمن تأسیسضغرالإن 

من  وباشر أبطریق مسواءوغیرھا وخدمات راعیةزیة والقطاعات من مالیة وصناعیة وعقارتلففي مخ االستثمار. 1
باألنشطة المذكأسیسبتامأو القیلشركات القائمة  في االمساھمة خالل عاتورشلمأو امتالك اورة الشركات المتعلقة 

.  قق ذلك لصالح الشركةالتي تح 
.ستثمارالامدیر محفظة. 2
.قتراضواالاإلقراضاطة في عملیاتوسلا. 3
. وكیل اكتتاب. 4
السالالقروضم  دیتق. 5 أصول  مراعاة  مع  المللغیر  فمة  عالیة  المحافظة  ومع  منح القروض  استمري  المة  الساریةلى 

. زيبنك الكویت المركیضعھالتياددوواعد والح ط والقللشروالمالي للشركة طبقاً لمركز ل
اب الشركة أو لحساب حسلھا خارج معادن الثمینة داخل الكویت وق الوسواألجنبيعقطلق افي سوةرالتعامل والمتاج. 6

.عمالئھا 
اص.بھ الخ لحسا /الدولیة لحساب الشركةلیة والمح كومیةشركات والھیئات الح وراق المالیة الخاصة بالاألبیع ء وشرا. 7
.جماعياستثمارما ظنمدیر. 8
. كة أو لحساب عمالئھا شر اضھا لحساب الغر أیق ة لتحقمزتملك العقارات والمنقوالت الال. 9

.ةالمالیاألوراقسجل في بورصةغیر میةالمأوراقوسیط. 10
راستثما شارمست. 11
أمین حفظ . 12
صناع سوق. 13
عملیا . 14 بباشرالمسواء عن طریق التمویلدیرلتصوارادستیت االتمویل  على لوقبواسطةأو  التحویالت المسحوبة 

. آلجال قصیرةالشركة

ة  الھام اسبیة حلمات اسیاسالودداعاإلأساس 2

ادإلعدأساس ا2.1

ولي دلمعیار المحاسبة الاً  وفق2021و یونی30نتھیة في  أشھر المالستةلفترة  لمكثفةالیةح مرالمات المالیة  ولعملاعداد  إتم
باستثناء المبین أدناه: يلح ر ملاتقریر الماليلا34

بنك الكویت  نمة  صادرالت  لیما للتعوفقاً  2020بر  دیسم31في  ة  ھینتالمة لسنلةنویسلاعة  مج المةمالیلات  ا یان بلعداد اإتم  
بمؤسسفیمزيالمرك الكوات الخدمات المالیةا یتعلق  دولة  خسا ه التعلیمات قذھب  طل. تتتیفي  توقعة ان الماالئتم ر  ئیاس 

لوة  االئتمانیتالیھسلتل زي  ویت المركلیمات بنك الكتعباً التزام 9یة  لا المری ارق تلليللدوارا معیللاً طبقلمبلغ المحتسب  فقاً 
الأ اصص مخ و  لتعلیماتلطلمات  وفقا  ا بوبة  المركزيلكوینك  وتأ ت  أعلى؛  ت ذاتحا صااإلف ىعل الالحق  ثیرھا  أیھما 

كا  وتطبیق  األالمتطلة  فالصلة،  للبات  ملار  یی ا معخرى  من  الصادرة  المالیة  للتقاریر  ملج دولیة  یة  لدولابةسا لمح اریعایس 
.  ) ة في دولة الكویتقبمط" الیةالمالریرا ولیة للتق معاییر الدـ "البـاً ھا معیر إلا ش(ی
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ة) م ت(تالھامة لمحاسبیة د والسیاسات اأساس اإلعدا2

ة) مت(تأساس اإلعداد2.1

یات عملض بعاءجر إتموابقة.لسا ة رلفت با لقعتیا فیمةكثفة المجمعة معلومات مقارنمرحلیة الملاةیلا لمالمعلومات اض عرت
عرض الفترة الحالیة.حولھا المتعلقة باتاحیض إلاالسابقة ولفترة لةلیما الت ما لومعالقتطاب لف نی تصالإعادة 

لیةا مالاتبیان لاد ادإلعةوبلطالمواإلفصاحاتومات  لعملاة  افتتضمن كالةعملمج فة اثلمكالمرحلیة ا الیةالماتوملمعلاإن
.  2020ر یسمبد31للمجموعة كما في یةالسنوعةمجملایةالنات المة بالبیا علیھا مقترنع الطالجب ایوالسنویة ةعممج ال

فترة  إلىضافة  باإل تع2021یونیو30في  تھیة  لمنر اشھأةستالذلك، فإن نتائج  التي قد یتم  ا ت نالنعرورة  ض لا ببرال  ئج 
.  2021رمبسید31يفة نتھیالمة یللما ة انستوقعھا لل

عة  وم مجقبل النمقة طبمجدیدة الت وتفسیرات وتعدییر ای مع2.2

د ادعإفيدمة  لمستخ ا لتلك  مماثلةمجمعة  لافةكثالمةیلي اعداد المعلومات المالیة المرح ف طبقة  ة المحاسبیم إن السیاسات ال
تباًرا  ع االتي تسري الجدیدةیر ایمعالق  اء تطبینستثا ب2020ربمسدی31فيیةھتلمنة انسللالسنویة المجمعةلیةما التا نا ی الب
.  عد بسریلمن ولكدرا صأخرتعدیلأوتفسیرأور ا یي معكر ألالمبقالمجموعة بالتطبیتقم لم. 2021ر ایین1من

من  ريتس یةلما لاماتولعالمعلى  ثیر  أ تلھا  لیس  ولكن2021سنةمرة في  ولألىرخ ألاتیراسفتالولتعدیالتاالعدید 
عة. جموجمعة للمالمفةكثلمالمرحلیةا

المعیاإلص الفائاري  الح  تعدی2المرحلة  -دة  لمعدالت  علال:  المت  المالیة  ى  للتقاریر  الدولي  ومعیا 9عیار  محاسبة  لا ر، 
16الیة ملر ا للتقاری والمعیار الدولي 4الدولي للتقاریر المالیة یارع ملوا7اریر المالیة لمعیار الدولي للتق، وا39دولي ال

ال والتتعدیالتتقدم  مؤقتة  بإعفاءات  تتعلق  الم التأ ي  على  المرح ثیرات  المالیة  ا  ل علومات  یتم  لمكثفیة  عندما  المجمعة  ة 
اطرخ ملاخالي تقریباً منلبنوك بمعدل فائدة فیما بین ا) المعروضروبیاستبدال معدل (اإل

:ةتتضمن التعدیالت المبررات العملیة التالی

عمبر تغیرات  لمر  یستلزم  تغیراي  أو  التدفتعاقدیة  على  النقت  مطدیة  قات  تكون  لعمالتي  مباشرة  بصورة  ة لیلوبة 
فائدة السوقیة.ادل الحركة في سعر الرة، بما یعئدة المتغی ا فح، والتي یتم معاملتھا كتغیرات في سعر الصالاإل

إجراؤھا بموجب  ییتغ والتي یتعین  فترة السماح  وح  إصالطلبات  تمرات في  حوط تمعدل اإلیبور لتحوط التصنیفات 
التحوط. دون توقف عالقة الوثائق

مؤقت للشر منیفاء المتطلبات  استت منكا تقدیم إعفاء  تحدیدھا بصورة  التي ألدیتم تصنیف الة عندما  فصالتي یتم  اة 
من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. باً قریل فائدة خالي تتحمل معد

یكن لھذ المكأي تالالتعدیه لم  للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام  تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة  ثفة المجمعة 
ول.  ساریة المفعلعملیة في الفترات المستقبلیة عندما تصبح ات امبرر ال

امةفتراضات الھاالتقدیرات ول وام األحكا2.3

وافتراضات تؤاإلدارة  ن  مبلیتطجمعة  لماة  كثفملة الیح رمة اللیلما امات علوملإن إعداد ا ىعلثر  وضع أحكام وتقدیرات 
ة  ج الفعلیائنتالفتلخ تقد.توالمصروفا اإلیرادات  ووجودات والمطلوبات  ملة لجلمسحاسبیة والمبالغ الاسات المتطبیق السی

ھذ سنویة مدققة الالة  عجمماللمالیةااتنا لبی ة لثلا ممرات  یدق لتامنأكدتلة لعدم اییسرئال لمصادروتعتبر اقدیرات.  تاله  عن 
وللسن في  كما  في  یھنتالمة  للمجموعة  كوفیدعناتجلن االتأثیرباستثناء  2020دیسمبر  31ة  فیروس  على 19- تفشي 

: ناهل أدلتفصی ا بین بموالمجموعة كما ھ 

ةلألدوات المالیقیاس القیمة العادلة ) 1(
التیععوامل  نإ عنن  ق دم  كوفیدجالناتجة  واالفتراضات التقییمإعادةالى  ة  عجموالمتعدقد19- ائحة  مدخالت 

تح خدالمست في  العادلة  مة  القیمة  المالیللموجودید  وقددات  العادلة  ت  حددة.  القیمة  المالالمجموعة  عل یةألدواتھا  ى بناءا 
جمعة.  ملافةالمكثةیالمرحلالمالیةالمعلوماتالتأثیر في سجلت ات، وارتثمفي السوق المتعلقة بھذه االسمعلومات أحدث ال
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(تتمة) الھامةة عداد والسیاسات المحاسبیإلاأساس2

(تتمة) ھامةاضات الرترات واالفالتقدیحكام وألا2.3

ة") لیالما ر ت غیداجووملا"(اتعدالمت ولكا متوالمریة الستثماوالعقارات اكات الزمیلةلشري ار فثما االست) 2(

ف المرحلیيكما  المالیة  المعلومات  ال،  مجمعةلافةالمكثة  تاریخ  اعتبا أخذت  في  التأثرمجموعة  للتقلبمحتلار  ی ھا  ات مل 
الحالاالق للمجموعةجودات للموغ المسجلةلمبالاتحدید  یة في  تصادیة  تطوتوی،غیر المالیة  مدخالت غیر الملحوظة  یر الم 
ي  موجودات فلھذه ار  عیند تسوق عركون في السھا المشا خذت التي یت متاحة حول االفتراضا ت الالمعلوما أفضل  استخدام  ب

اتاریخ   المالیة  المجمعةلمرحالمعلومات  المكثفة  ذلك،.لیة  حساسیة  األسواقفي  التقلبیستمرومع  استمرار  مبالغالمع 
استمقلبات في السوق.للتجلة  المس تستمر  سو، الوضعرار تطور  مع  تطبیق عم لسوق  اتقبلسمقبةمرافي  موعةالمج ف 

.حدوثھا فور لمالیة غیر اتادالموجوھذه ةقیمكس على تنعبحیثلةلصات ااالفتراضات ذ

ادل  معقد الد والنالنق3
قة)(مدق

یونیو30
2021

ویتي كنار دی

دیسمبر 31
2020
كویتي دینار  

یونیو30
2020

دینار كویتي 

25,089,57619,439,79629,640,095الصندوق يوفالنقد لدى البنوك
7,006,81812,529,03717,041,840ك والبنلدى ودائع 

───────────────────────────

32,096,39431,968,83346,681,935
كثر من ألصلیة أاستحقاقةفتراتوك ذنلدى البائعناقصا: ود

(2,486,530)(5,661,116)(3,370,455)ثالثة أشھر  
───────────────────────────

المرحلي یة نقدات الض بیان التدفق غرالمعادل لقد والنقدالن
28,725,93926,307,71744,195,405معمج لمكثف الا

═══════════════════════════

وجودات أخرى م4

یونیو30
2021

دینار كویتي 

دققة) (م
ر  سمب دی31

2020
ار كویتي دین

یونیو30
2020

كویتي اریند

1,399,1281,410,1311,343,417محافظعمالءق من ح مستال
2,127,7202,813,3852,618,202ةمستحقإیرادات 

15,960,67916,220,46014,950,051ئع وداوینون آخروندم
──────────────────────────────

19,487,52720,443,97618,911,670
(3,957,765)(4,289,896)(4,303,274)المتوقعة ئتمان االر خسائمخصصناقصا:

──────────────────────────────

15,184,25316,154,08014,953,905
═══════════════════════════

الفترة باستخالل  الشركة  قامت  الذي  رداد،  إالرصید  البنمسبقاً یداعھتم  أحد  ببشانضمالترتیب  ضمنوكفي  عض  أن 
).ف دینار كویتيلأ888: 2020یونیو 30ألف دینار كویتي و888: 2020دیسمبر 31(ئیةضا الدعاوى الق
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اریة استثم عقارات 5

عیار المحاسبة وفًقا لمارات استثماریةمن ممتلكات ومعدات إلى عقومبنىمن أرض  ونیتكرعقاتحویل، تم  فترةالخالل  
في .موعةمن قبل المج الً مشغویعد  ولم  خرىأافألطرحیث یتم تأجیر غالبیة العقار  ستثماریةالاالعقارات–40الدولي  

لذي تم تسجیلھوافائض إعادة تقییمإلىللعقارلمستقمقیمقبلھا منحدیدتالتي تم  دلةالقیمة العا أدت،ھذا التحویلاریخت
المستخدمة في الملحوظةغیر الجوھریةالتقییم والمدخالت بیلأسا كانت . المجمعكثف المرحلي المبیان الدخل الشامل في

.  2020دیسمبر 31ریة كما في تثما الساارات العقعلى المطبقةلتلكمماثلةتحویل اریخ اللمبنى في ت لادلةقیاس القیمة الع

لمخففةاألساسیة واسھم لاخسارة) (ربحیة 6

مبتحتس األساسیة  الة)  ارخس(ة  ربحیغ  الب  بالخ الفترةارة)(خسربح  سمة  قل  الخ من  سھم  على كةلشراي  ھممسا اص 
ا لعدلمرج المتوسط  المدسألادح  ناقصةعفوھم  خ ةالخزینأسھم  اً ،  السھم )  (خسارةحیة  برتسبح توة.  ترالف اللالقائمة 
م المرج اة)ر(خسا ربح  قسمة  خالل  ن  المخففة  المتوسط  على  لعلفترة  اھاألسددح  اللعادم  الیة  خالل  ًا  زائدةفترقائمة 

األالمت لعدد  المرجح  تالتیةادالعسھم  وسط  عند  إصدارھا  سیتم  ااةافكحویل  ي  المدا لعألسھم  المخففة  یة  أسھم إلىحتملة 
سیة والمخففة متماثلة.ا ألساالسھم(خسارة)ربحیة ، فإنأدوات مخففة قائمةود وج معدلانظرً . دیةعا 

لمنتھیة في أشھر االثةالث
یونیو30

لمنتھیة في ھر اشأالستة
یونیو30

2021202020212020

ساسیة  م األالسھ(خسارة) یة حرب
: ةفمخفوال

اھميالخاص بمسة ترالفسارة)(خ ربح 
(3,886,869)4,755,320734,6576,303,919)دینار كویتي(ةكلشرا

═════════════════════════════════════

342,332,633342,332,633342,332,633342,332,633ئمة مرجح لعدد األسھم القا الطالمتوس
═════════════════════════════════════

ة  ألساسیام السھخسارة) (یة حرب
فلس (11.35)فلس 18.41فلس 2.15فلس 13.89خففة المو

════════════════════════════════════

أتعاب دات رایإ7
في ر المنتھیة ھ أشالثةالث

یونیو30
في أشھر المنتھیة الستة

یونیو30
2021202020212020

تي ویدینار ككویتي ار ندیتي ویدینار ككویتي ار ندی

2,337,4742,483,8884,756,7655,128,635ة دارجودات خاضعة لإللموة إدارأتعاب 
فز لموجودات خاضعة حوااب أتع
1,196,706757,626-1,195,306ة دارلإل

ھیكلة/ أتعاب  بأتعا /كتتاباأتعاب
172,072209629,0201,254,837ارة صنادیق مد–استرداد

813,320468,701-730,292نكیة استثماریة  باب خدماتأتع
543,605220,519904,785606,005وساطة ابأتع

287,19535,361326,67551,308ات وأتعاب أخرى استشارأتعاب
────────────────────────────────────

5,265,9442,739,9778,627,2718,267,112
════════════════════════════════════
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مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائریمدرجة بالقن موجودات مالیةأرباح (خسائر) مصافي8

في أشھر المنتھیة الثةثلا
یونیو30

في المنتھیة أشھر الستة
یونیو30

2021202020212020
تي ویدینار ككویتي ار ندیتي ویدینار ككویتي ار ندی

(841,539)1,485,757(276,496)1,358,343محققةر) (خسائأرباح
(2,967,175)1,686,031805,0452,545,901ر) غیر محققة (خسائباحرأ

────────────────────────────────────

3,044,374528,5494,031,658(3,808,714)
════════════════════════════════════

البیعض  لغربھ  ظفصنف كمحتم تداول میر أصل غ9

قاء ) ل"شآتمنخاصة ("الال راض  غألامنشآت ذات  بعض البحیازة حصة ملكیة في  وعة  مجملقامت ا،السابقةلفترة  ال  خال
أألف101,000(یتي كودینار  30,865,600بمبلغ  مقابل   تمویتلوحص،)يكیمردوالر  على  بمبلغ  المنشآت  ل 

عقار في اء  ربششآتلمنھذه المن خالوعة مج قامت الم.)یكيرالر أمدولفأ185,000(كویتيینار  د56,536,000
لبیع".بھا لغرض اتفظح ع مبیة مجموعھ كـ "نیفتصالوالیات المتحدة األمریكیة وتم 

ینار د17,770,640قدرھا قیمة دفتریة  بآتالمنشذهھي  فملكیة  لا صة  ح ب  أغلبیعبالمجموعةقامت  ،السابقةلفترة  ال  خال
(ك أمریكيدولفأ58,592(كویتيدینار18,078,687لغ  مب بمقابل  قاءل)مریكيأدوالر  ألف58,150ویتي  . )الر 
بیان في  )يكدوالر أمریفأل442(یتي  كودینار  136,536شآت بمبلغن بیع ھذه المنح مرب يف ا الي، تم تسجیل صالتوب
بنسبة  بامتالك2020و ییون30فيما كفعالشكل  ب وعةالمجمقامت.المجمعالمكثف  المرحلي  خللدا ملكیة  حصة 

المنشآت ذھفي41.73% بممارسةوبالتاليه  المنشآتساً ملمواً تأثیر قامت  تلك  بتصنیف.على  المجموعة  ھذه  قامت 
یر غت  اوجودالم–5ریر المالیة  ولي للتقا دلار ایلمعلع" طبقاً البیغرض  لا محتفظ بھة یر متداولغكموجودات ـ "كشآتالمن

.منشآتذه الفي ھحصتھا یعبوعة لمجمااعتزمتث حی،عیالب رضمحتفظ بھا لغلالمتداولة ا

ة: لألسباب التالیفظ بھا لغرض البیع تصنیفھا كمحتتستوفي معاییرأعالهورة المذكتآ المنشة أنموعلمج ى اتر

 ة.لحالیاتھا عھا بحالیمكن بییع الفوري وة للبتاح آت مذه المنشھإن
 شراءالاریختمندةواح سنة الل الھا خ متك اسقعلمتوومن اھا تم البدء في اتخاذیلبیع استكمال اءات اإجر إن.

بعض  ة ملكیة في  بحیازة حصوعة  مجمال، قامت  للفترة السابقةالمكثفة المجمعةلتاریخ المعلومات المالیة المرحلیةالحقاً 
ذات  ال ("الال راض  غاألمنشآت  ل"شآتمنخاصة  مقابل  ق)  جنیھ  ألف68,180(یتيكودینار  25,823,987بمبلغ  اء 

خالوعةمج قامت الم.)إسترلیني المتحدةالفي  اتعقارراء  بششآتلمنھذه المن  ع  بیة  مجموعكـ "ا ھتصنیفوتم  مملكة 
. آت المنشذهھي فملكیة لاصة ح أغلب بیعبجموعةالمقامت ،وبالتاليلبیع".بھا لغرض اتفظح م

أخرىإیرادات 10

من انتفت الحاجة إلى تسویتھا  التيبعض المطلوباتوالذي یمثلألف دینار كویتي529األخرى مبلغ  اإلیراداتتتضمن
. خالل الفترةا إطفاؤھھذه المطلوبات قد تمنظرًا ألنقبل الشركة

ابعةاستثمارات في شركات ت11

إلى  %100من نسبة للفرص الممیزةكامكو الخلیجي صندوقفيللمجموعة الفعلیةالملكیةحصةانخفضت،خالل الفترة
الجزئين%90.75نسبة البیع  أخرىتیجة  أ.ألطراف  ذلكوقد  المسیطرةزیادةإلىدى  غیر  الحصص  بمبلغ في 

.  ر كویتيدینا 256,024

الفترة فيالفعلیةالملكیةحصةانخفضت،السابقةخالل  كامكو شركة  للمجموعة  الثابت صندوق  للدخل  بلس  مینا 
)OEICوقد أدى ذلك إلى .وحداتھا باستردادلقیام المجموعةنظراً %  57.57إلى نسبة%  57.59من نسبة  محدودة) ال

.ویتيدینار ك1,051بمبلغ الحصص غیر المسیطرةزیادة

قامتعالوة على   الف المجموعةذلك،  ملكیتھا ببیعترة السابقةخالل  ذ.م.م.  شركةفيبالكاملحصة  فلینت لالستشارات 
فلینت مانجر لیمتدوشركة
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لسنویةا ومیة عم الجمعیة ال12

السنویة  ة للسنجموعة  ممعة للالمج ةیل الما تا انلبیا2021أبریل7بتاریخالمنعقدة  للمساھمین  اعتمدت الجمعیة العمومیة 
فلس) 5: 2019دیسمبر 31أرباح (ة وقررت عدم توزیع أی،2020دیسمبر31ي لمنتھیة فا

تملة  حت مامطلوب 13

)قةقمد(ئمة:ا لقاات تزاماللاوملة  المحتمطلوباتجمالي الإفیما یلي  
یونیو30

2021
دینار كویتي 

ر دیسمب 31
2020

ي ویتكارنید

ویونی30
2020
ویتي دینار ك

ت التزاما
523,698-750,312خاصةأسھمفي صنادیقتثمار ت باالسما لتزاا
79,159--ى أسمال غیر مستدعر
لة  ت محتم وباطلم

663,669647,133591,723طمشروغیر وءا غلإللقابلغیري كنبن ا ضم

اصة خسھمأباالستثمار في صنادیق مات اااللتز
صباالستثما اتااللتزامإن في  رأسمثمتاصة  خ أسھمنادیق  ر  مستدل  غیر  قال  من  االعى  مدیري  الشركاء (ستثمار  بل 

استعومج مللتيالةفختل المخاصةلامسھق األادین صلالعامین) یا یھمارات فثة  تقدیرعلىءً ا ل بن أس الما مكن استدعاء ر. 
.مارثمدیر االست

االسبصفتكةالشرقدمت  ذلك  إلىضافة  باإل مدیر  للصندھا  ضماناً تثمار  ثمار  االستتزامات  الابلمقأجنبي  كنلبوق 
ورة كبیرة محتمل بصلاغیر  ي منفي الذا ض اإلر  ا تثمسقدر اال یودوق.صنالبخاصةلالعقارات ااملةمعة بالمتعلقةبلیالمستق
ی فيحدأن  بمبلغ  قدیمتحالةث  (دینار  ألف  2,000,000الضمان  دینار لف  أ2020:2,000,000ر  مبیسد31كویتي 
). دینار كویتيألف 2,000,000: 2020یونیو 30ویتيكو

المجموعة  تع قض فاً  طرد  دعاوى  دعا تتضالتيوائیةفي  ضمن تنشأ يلتاوا ھدوضعةجموم الل  بقمنفوعةرموى  من 
ایا س ولقد  يالعادلعما ألق  الدعا لاة  دارإصلت  وت.  مراجعة  بعد  ضدمجموعة  القائمة  المجموعة  ات  شركوكة  رالشوى 

ر ا تأثی یكون لھلن  ىاونتیجة ھذه الدعأن  بالقناعة  إلىلصلة  ین المھنیین ذوي ایقانونتشارین المسرة الاستشا ىإل واستنادا  
عة للمجموعة.المجمة كثفلمحلیة االمرةلیا ملاتوما المعللى عي جوھركسي ع



ا التابعة اتھكوشرلالستثمار ش.م.ك.ع.كو كامشركة
ققة) یر مد(غعة جمة المثفكمرحلیة المالمالیة لإیضاحات حول المعلومات ا

2021یونیو30ھیة فيمنتلفترة الولفيا كم

14

أطراف ذات عالقة ت معالمعام14

ھا یعلسون یمارأوعلیھا رون یسیطيالتشركات الوشركةللا العلیرة اإلداوظفي مجلس اإلدارة واء معض وألزمیلة اشركاتالى وبركة األم الكالشر/األم الشركةةالقات عطراف ذاألمثل ی
:ليكما یة ھي قطراف ذات عالت مع أمعامالالصدة وراألإن.الشركةإدارة ه المعامالت من قبل ط ھذوریر وشتسعتا سیاسوافقة على الم. یتم ساً ملموأثیراً تو أة كرتمشیطرةس

/األمة الشرك
الشركة األم

الكبرى 
ي نار كویتدی

شركات  ال
الزمیلة 

یتي ر كواندی

ى  رأخ أطراف 
ة قالات عذ
ي تكوینار  ید

نیووی30
2021

ویتي ر كنادی

دققة) (م
ردیسمب 31

2020
ي كویترادین

یونیو30
2020

تي ینار كوید
:المجمعفالمكثليلمرحالماليز اكیان المرب

487,7714,216,2064,307,6284,369,711-3,728,435ادل  لنقد المعواالنقد 
608,669608,669624,186659,360--ائر خسأو الرباحألالالخ نة ملعادلة امقیدرجة بالمة ت مالیداموجو

2,046,6302,046,6302,952,4262,900,698--ى شاملة األخرالإلیراداتال ن خالة ملبالقیمة العادةمدرج موجودات مالیة 
305,9862,124,205688,6493,118,8402,901,6313,155,498موجودات أخرى  

3,5383,5383,53880,464--رىت أخ لوبا مط

في نتھیة المر ھ أشالستة
یونیو30

2021
ر كویتي نادی

2020
نار كویتي دی

المجمع:كثفالمخل المرحلي بیان الد
482,363337,552712,6921,532,6071,487,000إیرادات أتعاب 

36,73336,7332,400--ت أرباح ادات توزیعا إیر
3,3425,21437,341-1,872دوائات فد إیرا
15,10015,10013,917--ىخرأت ادایرإ

330,705330,705326,915--اریة یة وإدعموممصروفات

ھیة في المنتأشھر الستة  
یونیو30

2021
كویتي ر دینا

2020
دینار كویتي 

مكافآت موظفي اإلدارة العلیا: 
449,688418,834موظفین  لل لیرة األج مكافآت قص

56,21253,728مة دلخ ایة ا ت نھافآ مك
──────────────────

505,900472,562
══════════════════



ة ابعالتاتھاوشركع. .م.ك.ثمار شستلالمكوكاكة شر
ققة) مدلمكثفة المجمعة (غیرارحلیةات المالیة المموالمعلحول احاتإیض

2021یونیو30وللفترة المنتھیة فيكما في

15

ات طاعت القمعلوما15

الیظتنیتم   لرئیسیاتقطاعأربعيفعةمومج م  المقداخلید الالتقاریر  إلىًا  اد تنساالألعمة  لدى  یوج ال.  رةا اإلدإلىمة  ة  د 
كما  ھذه القطا ضمنالمدرجة  سیة  لرئیدمات الخ بین القطاعات. إن األنشطة واما فیة  یروھمعامالت ج عة  مجموال عات ھي 

یلي:

بنكیةالخدماتال
ات ستشارالاویةمارستثالا

لطرح  والقید ائم اقوة ارإدرات وشا الستم ایوتقدن،الدیدواتأوألسھم للخاص  تاب اكتاال:
ي رات الشراء والبیع الجزئواستشا ،ةمیساللیدیة واإللتقون االدیتیبرالعام، وتيولاأل
وضساالدیم  وتق بشأن  واالستع تشارات  والخصخصة  االعملیراتیجیات  ندماج ات 
الدین.   لة ھیكة دإعا وة ت الحیازوعملیا سيكلعاجندما االو

والقاألسوات موجودالاةراإدخدمات  تغطي  :ودات وج مالةإدار وتت لوالدمحلیة  في المضمن  یة  تاجرة 
المشتقات  المالیةقراواأل في  المحا دارإووالمتاجرة  التقف ة  وغظ  دیریةالتقر  یدیریة 
األخدمات  و الموراحفظ  المھیكلوالیةق  التتشارات  اسوظ  حافة  ت جودامووزیع 

یلة.  بدلت اواألدواةركیق المشتنادوالص

األالوسا ةشطأن:لوساطةا في  والمسعرسھمطة  المسیغة  الدینوأدعرة  ر  إلى ة  فا ضإل با وات 
حلتمویالت ذات ھوامش الربا

جیة ی مارات االستراتثاالست
غیر  مصروفاتلوا

ت لشركا رة لالمباش

استالستراتاتراثما االستتتضمن  : طاراتثمیجیة  طویلة  بیعذات  ع م ق  تتوافوجلاألة 
كات  لشررة للمباشار  غیمصروفاتالة. وتتضمنمجموعللجلألاطویلة  یجیة  اتالسترا

دعم.الت ا خدمكافة 

م  ییقتیتمداء.  وتقییم األوارد  المالقرارات حول توزیعاتخاذ  ضغرلشكل منفصل  بلتشغیلات ااعة قطقوم اإلدارة بمراقبت
.تاراالستثما منالقطاع ائدع إلىناداً ستالقطاع اأداء 

لمجموعة. دى الشغیلالتقطاعاتل حوات ومللمعا التاليجدول الیعرض 

2021یونیو30في ھیة تالمنأشھرالستة

ة ینكبالت خدماال
ریةستثماالا
رات شاستالاو

إدارة 
اطة  لوساتموجوداال

راتماستثاال
ة یستراتیجاال

غیروفاترصوالم
عالمجموات لمباشرة للشركا

تي نار كویدیویتي كاردیني دینار كویتدینار كویتي یتي كوردینا

917,36311,707,3071,111,7592,198,90215,935,331دات رایجمالي اإلإ
════════════════════════════════════════

6,362,958) 3,649,113(517,8939,128,206365,972فترة الرة) خسا (بحر
════════════════════════════════════════

91,74946,131,42516,242,36861,384,584123,850,126جوداتلمواإجمالي 
════════════════════════════════════════

16,818,879885,96244,993,46062,698,301-طلوبات ممالي الج إ
════════════════════════════════════════
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تمة) تات (معلومات القطاع15

2020یونیو30في المنتھیة أشھر الستة  

ة  بنكیلاخدمات ال
ثماریة ستالا
ستشارات الاو

رة إدا
ة  اطالوسات جود موال

اراتثماالست
جیة  یالستراتا
یر  غت وفامصرلوا
مجموع التكا للشر ة شرمباال

یتي ونار كیدر كویتي ینادتي یینار كودینار كویتي دكویتي دینار  

473,0051,241,176728,6912,084,4514,527,323ت داراإلیإجمالي ا
════════════════════════════════════════

(3,871,002)(2,697,638)79,981(1,207,062)(46,283)ة  ترالفبح رة) رخسا (
════════════════════════════════════════

134,27855,363,44616,101,31176,240,338147,839,373اتلي الموجودإجما 
════════════════════════════════════════

27,972,461729,30766,926,36395,628,131-اتوبلمطللي اإجما 
════════════════════════════════════════

لیة المادوات لألة العادلةیمقلا16

في نشاركیالمظمة بین ة منلأو دفعھ لتحویل التزام في معاممھ لبیع أصل ي سیتم استالالذرسعالأنھا بلعادلة القیمة افعرتُ 
جود أي  وستمراریة دون  االأاً لمبدوفقجموعة تعملالمأنض  اترة ھو افلدعا لالقیمة  افإن تعری س.ا یقلخ ا ریوق في تا الس
اً لشروط مجحفة.  معاملة وفقتمامإو بصورة جوھریة أا الھأعمنطاق فیض ة أو تخ تصفیلاإلىجة و حا أة نی

.المالیةباتطلولمیة واالموجودات المالتتكون األدوات المالیة من

شھر)، تعادل  أمن ثالثة صیرة األجل (أقلاق قسائلة أو ذات فترة استحقمطلوبات المالیة الوالالمالیةلنسبة للموجوداتا ب
الدفتریة.وات المالیة ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا ھا العادلة. إن القیمة العادلة لألد قیمتیة تقریباً الدفترلقیمةا

لقیمة العادلة مي لرلھ الجدول ا
م:  ییلتقلوب اسألوفًقا ا عنھح ا فصإلاویة لمالت ادواأللدلة العا ةلقیمادید ح مي التالي لتلھراالجدول ةتستخدم المجموع

و ات مماثلة؛ودات أو مطلوبة لموج النشطقدلة) في األسوالمعغیر النة (معر الاألسعا - 1ى ستومال
وًظا بشكل ملح ةالقیمة العادلاس ینسبة لقلالت الجوھریة با خ ستوى من المدقل مأا سالیب تقییم یكون بھأ- 2توى المس

و ر؛ باشمر غیأوباشر م
ملحوظ.یرغالقیمة العادلةاس النسبة لقیبریةالجوھتالمدخالمنستوى ل مقأا یكون بھمییتقسالیب أ- 3ى ستوالم
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(تتمة) یة  ل لألدوات الماقیمة العادلةلا16

تتمة) ( مة العادلةالجدول الھرمي للقی 

:  لةالعادةقیمبالسجلةالمالیة دوات المي تحلیل األل لتا ول ادضح الج یو

موعجملا3وى ستالم2المستوى 1ستوىمال
یتي ودینار كي كویتیناردكویتي ر اندیار كویتي ندی2021یونیو30

عادلة لالیة بالقیمة ا م موجودات 
ن دلة مة العا یمبالقمدرجة مالیةات  جودمو

ر: ئ سا الخ وأاألرباحخالل 
2,058,640--2,058,640أسھم مسعرة 

3,874,445--3,874,445عرة  مسمالیة اق دینرأو
37,97237,972--رةسعغیر مأسھم

1,687,80812,549,8672,991,18117,228,856مدارة صنادیق 
────────────────────────────

7,620,89312,549,8673,029,15323,199,913
────────────────────────────

یمة العادلة من قلبا ة درج مةالیمموجودات
لة األخرى:لشاماداتاإلیراخالل

228,255--228,255ة أسھم مسعر
7,737,4847,737,484--غیر مسعرة  مأسھ

26,23126,231--مدارة صنادیق
────────────────────────────

228,255-7,763,7157,991,970
────────────────────────────

مجموع ال3المستوى 2المستوى 1توى المس
ي یتوكیناردي ویتكردیناتي كویدینارتي یكودینار2020یونیو30

لة مة العادیلقا بجةمدرةیلا وجودات مم
من ادلةالعةبالقیممدرجةت مالیة اموجود

: الخسائروأرباحاأللالخ 
1,249,066--1,249,066م مسعرة   أسھ
3,648,914--3,648,914مسعرةیة مالاق دین أور
250,000250,000--سھم غیر مسعرةأ
332,585332,585--عرةمسر غیة یالماق دین ورأ

1,101,52713,181,9903,037,17217,320,689ارة دیق مدصنا 
────────────────────────────

5,999,50713,181,9903,619,75722,801,254
────────────────────────────

منادلةعلیمة اقلمدرجة با مالیةموجودات
:األخرىاملةالشاتادری اإلل خال

264,520--264,520رة عمسأسھم 
7,924,1317,924,131--مسعرةرم غیھأس

10,00010,000--ق مدارة  صنادی
────────────────────────────

264,520-7,934,1318,198,651
────────────────────────────
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(تتمة) یة  ل الماوات لألدقیمة العادلةلا16

تمة) (تلعادلةالھرمي للقیمة االجدول 

ة:لعادلابالقیمةالمسجلة3وى من المستوالختامي لألدوات المالیة ضياح مبلغ االفتت لي مطابقة التال اح الجدولیوض

ینایر  1كما في  
2021

ةلجمسالحاربألا
للدخابیان ي ف
مكثفمرحلي الال
لمجمعا

،  المبیعات(صافي 
یات) سووالت
المشتریاتو

ر)(الخسائحارباأل
في  ةلسجمال
شاملة  الیراداتاإل
خرىاأل

30كما في  
2021یونیو

نار كویتي دیي دینار كویتي دینار كویتكویتي ناردیدینار كویتي 
جة  مدرجودات مالیةمو
ل خالمنة لعادلاةیمبالق

سائر:لخ ح أو اا األرب 
37,972-(25,001)47,47315,500رة  أسھم غیر مسع

2,991,181-(1,122,955)4,054,96759,169ق مدارة دیا صن
───────────────────────────────────

4,102,44074,669(1,147,956)-3,029,153
═══════════════════════════════════

لقیمة با مدرجةیةمالموجودات
داتاإلیراخالل منةالعادل

:األخرىة للشاما
7,737,484(37,956)(814,391)-8,589,831ةغیر مسعرم أسھ
16,23126,231--10,000ادیق مدارة صن

───────────────────────────────────
8,599,831-(814,391))21,725 (7,763,715

═══════════════════════════════════

التأثیر   اإن  بیان  الملمركز  على  الدخل  لمكثفارحلي  المالي  وبیان  المكثالمجمع  سیكوفالمرحلي  غالمجمع  یر  ن 
غیر ھمسعادلة لأللاةیمد القحدیتة فيمستخدمصلة الل اذاتالمخاطر  ت  یراغتمىلع%5سبةر بنی تغطرأ  إذايجوھر

رجیین. خاالادیق ن صالي دیرن قبل مدارة مرة المعمسالغیرة والصنادیقمسعرال


