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 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع

 التسعة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 

 

 إيضا 

  سبتمبر 30

)غير  2021

 مدققة(

 ستتمتر 30

)غير  2020

 مدققة 

 سبتمبر  30 

)غير  2021

 مدققة(

 ستتمتر 30

)غير  2020

 مدققة 

 د.ك د.ك  د.ك د.ك   

       اإليرادات 

 657,616 835,250  274,366 247,428  إيرادات من تسهي ت أقساط ائتمانية مدينة

 1,492,907 1,857,778  702,190 462,393  إيرادات من عقود مف عم ء 

 140,562 391,648  47,673 131,784  ربح محقع من متيعات بالتقسيط

 106,557 119,792  37,804 42,186  إيجارإيرادات 

 333,389 331,662  103,684 130,873  إيرادات موائد

مالية بالقيمة العادلة من خ ل  أصولربح/ )خسارة  من بيف 

  رامربا  أو الخسائ

 

102,377 (454,426   158,956 (1,347,560  

المالية بالقيمة العادلة من  صولالتغير مل القيمة العادلة لأ

 امربا  أو الخسائرخ ل 

 

 922,968 984,514  2,376,621 (752,416  

 - 1,806,236  - 1,806,236 12 قيد التطويرربح من بيف عقارات 

 1,411,053 1,668,201  296,551 703,428 11 حصة من نتائج شرزات زميلةال

 2,133,442 2,437,896  431,917 292,569  إيرادات توزيعات أربا 

  9,158) (1,346,953)  30,248 (589,254)  )خسارة / ربح من ترجمة العم ت امجنتية

 102,540 116,274  85,940 46,256  إيرادات أخرى

  4,299,244 2,540,461  10,753,361 4,268,932 
       

       المصاريف واألعباء األخرى

  2,113,677) (2,063,682)   737,947) (598,923)  تكاليج موظ ين

  1,174,966) (939,351)   438,509) (263,408)  مصاريج عمومية وإدارية

  982,648) (854,995)   214,176) (241,770)  تكاليج تمويل

تسهي ت أقساط ائتمانية  مخصص/ )مخصص  ذمم رد

 بالصامل -مدينة 

 

748,726 (361,332   2,222,113 (2,389,093  

  324,716) (194,172)   107,386) (65,924)  االسته ك 

  4,567,654) -  - - 11 لشرزة زميلة خسارة انخ اض مل القيمة

  297,714) (417,309)   80,267) (338,708)  مخصص ديون مشكوك مل تحصيلها

  1,000,000) (1,526,523)   1,000,000) (1,198,517) 7.2 مخصص خسائر االئتمان للنقد والنقد المعادل المحتجا

  (1,958,524) (2,939,617   (3,773,919) (12,850,468  

ربح/ )خسارة( الفترة قبل مخصصات مؤسسة الكويت 
 للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية، والزكاة

 
2,340,720 (399,156   6,979,442 (8,581,536  

 - (43,037)  - (14,758)  مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمل  

 - (100,056)  - (35,654)  مخصص ضريتة دعم العمالة الوطنية

 - (24,785)  - (8,689)  مخصص الازاة

  8,581,536) 6,811,564   399,156) 2,281,619  ربح/)خسارة( الفترة
       

       العائد إلى:

  8,901,975) 5,804,002   461,412) 2,120,155  مالكل الشرزة امم

 320,439 1,007,562  62,256 161,464  الحصص غير المسيطرة

  8,581,536) 6,811,564   399,156) 2,281,619  ربح/ )خسارة( الفترة

لكي الشركة ربحية/)خسارة( السهم األساسية العائدة لما
  11.20) 7.413   0.58) 2.712 6 األم )فلس(

ربحية/ )خسارة( السهم المخففة العائدة لمالكي الشركة األم 
  11.20) 7.398   0.58) 2.706  )فلس(
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 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف المجمع 

 التسعة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30 

)غير  2021

 مدققة(

 ستتمتر 30

)غير  2020

 مدققة 

 سبتمبر  30 

)غير  2021

 مدققة(

 ستتمتر 30

)غير  2020

 مدققة 
 د.ك د.ك  د.ك د.ك 
      

  8,581,536) 6,811,564   399,156) 2,281,619 ربح/)خسارة  ال ترة

      

      دخل شامل آخر:

      

بنود لن يتم تصني ها ال قا إلى بيان امربا  أو الخسائر المر لل 
 المكثج المجمف.

  

 

  

      مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر: أصول

 22,696,740 27,820,088  22,143,078 17,681,381 ير مل القيمة العادلة الناتج خ ل ال ترةصامل التغ -

      

بنود يجوز إعادة تصني ها ال ًقا إلى بيان امربا  أو الخسائر 
 المر لل المكثج المجمف:

  

 

  

      مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر: أصول

 18,169 )79,249(  79,721 (23,221) القيمة العادلة الناتج خ ل ال ترة صامل التغير مل -

 423,137 )173,867(   38,150) 53,994 مروقات ترجمة عمليات أجنتية

 صة مل الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة الشاملة امخرى  من 

 )21,692  47,093   6) 4 شرزات زميلة 

 23,116,354 27,614,065  22,184,643 17,712,158 للفترة اإليرادات الشاملة األخرىإجمالي 

 14,534,818 34,425,629  21,785,487 19,993,777 للفترةاإليرادات الشاملة إجمالي 

      

      العائد إلى:

 1,313,263 22,747,250  11,257,650 11,637,054 مالكل الشرزة امم

 13,221,555 11,678,379  10,527,837 8,356,723 الحصص غير المسيطرة

 14,534,818 34,425,629  21,785,487 19,993,777 للفترةاإليرادات الشاملة إجمالي 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع

 

 عائدة إلى مالكي الشركة األمحقوق الملكية ال

  

 

 

 

 

 

 

 رأس 

 المال

 

 

 

عالوة إصدار 

 أسهم

 

 

 

 أسهم خزينة

 

 

 

احتياطي 

 إجباري

 

 

 

احتياطي 

 اختياري

احتياطي 

مدفوعات 

على 

أساس 

 األسهم

احتياطي 

ترجمة 

 عمالت أجنبية

 

احتياطي 

 القيمة العادلة

أرباح مرحلة 

)خسائر  /

 متراكمة(

 

 

 

 

المجموع 

 الفرعي

ير حصص غ

 اإلجمالي مسيطرة

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

             

             

 122,622,915 25,778,222 96,844,693 (10,917,532) 4,045,655 (198,268) 18,205 503,767 503,767 (1,202,430) 23,803,273 80,288,256 )مدقق( 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 - - - 14,951,827 - - - (503,767) - - (14,448,060) -  22خسائر مترازمة )إيضا   طبش

توزيعات أربا  مدموعة للحصص غير 

 (146,197) (146,197) - - - - - - - - - - المسيطرة

 22,441 - 22,441 - - - 22,441 - - - - - تكل ة المدموعات بامسهم 

 (270,415) - (270,415) - - - - - - (270,415) - - شراء أسهم خاينة

 (394,171) (146,197) (247,974) 14,951,827 - - 22,441 (503,767) - (270,415) (14,448,060) - إجمالل المعام ت مف المساهمين

 6,811,564 1,007,562 5,804,002 5,804,002 - - - - - - - - ربح ال ترة

 27,614,065 10,670,817 16,943,248 - 17,099,436 (156,188) - - - - - - لل ترة  ىاإليرادات الشاملة امخر )خسارة /

 34,425,629 11,678,379 22,747,250 5,804,002 17,099,436 (156,188) - - - - - - لل ترة اإليرادات الشاملة إجمالل )خسارة /

مالية بالقيمة العادلة  أصولخسارة من بيف 

 - - - (5,584,290) 5,584,290 - - - - - - -  10ل اآلخر )إيضا  من خ ل الدخل الشام

 156,654,373 37,310,404 119,343,969 4,254,007 26,729,381 (354,456) 40,646 - 503,767 (1,472,845) 9,355,213 80,288,256 )غير مدقق( 2021سبتمبر  30الرصيد في 
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 تابع/ بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع

   الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 

 

 سهم

 رأس المال

عالوة 

إصدار 

 أسهم

أسهم 

 خزينة

 

احتياطي 

 إجباري

احتياطي 

 اختياري

ي احتياط

ترجمة 

عمالت 

 أجنبية

احتياطي القيمة 

 خسائر متراكمة العادلة

المجموع 

 الفرعي

حصص غير 

 مسيطرة

 

 اإلجمالي

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

            

 108,480,119 9,828,821 98,651,298  1,291,103)  4,299,739)  297,691) 503,767 503,767  559,232) 23,803,273 80,288,256 )مدقع  2019ديسمتر  31الرصيد مل 

توزيعات أربا  مدموعة للحصص غير 

  186,538)  186,538) - - - - - - - - - المسيطرة  

 - 129,308  129,308)  129,308) - - - - - - - بيف  صة جائية مل شرزة تابعة 

 صص غير مسيطرة ناتجة عن تأسيس شرزة 

 3,476,454 3,476,454 - - - - - - - - - تابعة

  554,012) -  554,012) - - - - -  554,012) - - شراء أسهم خاينة

 2,735,904 3,419,224  683,320)  129,308) - - - -  554,012) - - مجموع المعام ت مف الم ك

  8,581,536) 320,439  8,901,975)  8,901,975) - - - - - - - )خسارة  / ربح ال ترة

 23,116,354 12,901,116 10,215,238 - 9,828,479 386,759 - - - - - دخل شامل آخر لل ترة

 14,534,818 13,221,555 1,313,263  8,901,975) 9,828,479 386,759 - - - - - إجمالل دخل/)خسارة  شاملة لل ترة

مالية بالقيمة  أصولربح ناتج عن استتعاد 

 - - - 14,242  14,242) - - - - - - لشامل اآلخرالعادلة من خ ل الدخل ا

 125,750,841 26,469,600 99,281,241  10,308,144) 5,514,498 89,068 503,767 503,767  1,113,244) 23,803,273 80,288,256 )غير مدقق( 2020سبتمبر  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

 

 

 

 

 إيضا 

التسعة أشهر 

 المنتهية في

 سبتمبر 30

2021 

  )غير مدققة(

التسعة أشهر 

 المنتهية مل

 ستتمتر 30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  

     أنشطة التشغيل

  8,581,536)  6,811,564  خسارة( الفترةربح/)

     تسويات:

  333,389)  (331,662)  إيرادات موائد

  2,133,442)  (2,437,896)  إيرادات توزيعات أربا 

  1,411,053)  (1,668,201)   صة من نتائج شرزات زميلة

 -  (1,806,236)  قيد التطويرربح من بيف عقارات 

 4,567,654  -  لشرزة زميلة يمةخسارة انخ اض مل الق

 2,389,093  (2,222,113)  صامل - مخصص / مخصص ذمم تسهي ت أقساط ائتمانية مدينة رد)

 324,716  194,172  االسته ك 

 982,648  854,995  تكاليج تمويل

 -  22,441  المدموعات بامسهمتكل للة 

 297,714  417,309  مخصص ديون مشكوك مل تحصيلها

 125,538  134,385  مخصص مكامأة نهاية خدمة الموظ ين

 1,000,000  1,526,523 7.2 مخصص خسائر االئتمان للنقد والنقد المعادل المحتجا

  1,495,281  (2,772,057  

     التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية:

 1,242,353  1,957,578  ذمم تسهي ت أقساط ائتمانية مدينة

  107,871)  (5,017,375)  امربا  أو الخسائرل مالية بالقيمة العادلة من خ ل أصو

 714,837  (5,110,617)  ذمم مدينة وأصول أخرى

 3,765,270  (149,757)  ذمم دائنة وخصوم أخرى

  72,068)  (57,159)  نهاية خدمة الموظ ين المدموعة  مكامأة

 2,770,464  (6,882,049)  ن األنشطة التشغيليةالناتج م /صافي النقد )المستخدم في(

     

     أنشطة اإلستثمار

  58,240)  (51,721)  شراء ممتلكات ومعدات

 -  (451,119)  محت ظ بها لغرض المتاجرة شراء عقارات 

 -  4,376,579  قيد التطويرالمحصل من بيف عقارات 

  9,009,567)  (10,014,329)  خل الشامل اآلخرشراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الد

 5,624,863  10,403,766  المحصل من بيف أصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

  126,570)  (503,516)  مل العقارات قيد التطويرالى استثمارات إضامات 

 535,069  (375,919)  النقد والنقد المعادل المحتجا 

 2,133,442  2,437,896  يرادات توزيعات أربا  مستلمةإ

 12,015,000  -  المحصل من بيف استثمار مل شرزة زميلة

 557,214  548,692 11 توزيعات أربا  مستلمة من شرزة زميلة

 333,389  331,662  إيرادات موائد مستلمة

 12,004,600  6,701,989  األنشطة االستثمارية)المستخدم في(  /من الناتج صافي النقد 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمعتابع / 

 

 

 

 

 إيضا 

التسعة أشهر 

 المنتهية في

 سبتمبر 30

2021 

  )غير مدققة(

ة أشهر التسع

 المنتهية مل

 ستتمتر 30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  

     التمويل ةأنشط

 6,430,200  2,285,000   محصلةقروض مجل 

  4,059,500)  (3,853,583)  من قروض مجل سداد

  1,295,778)  (671,250)  سداد مرابحة دائنة

  1,057,517)  (728,036)  تكاليج تمويل مدموعة

  186,538)  (146,197)  ات أربا  مدموعة للحصص غير المسيطرةتوزيع

  554,012)  (270,415)  شراء أسهم خاينة 

  723,145)  (3,384,481)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 14,051,919  (3,564,539)  صافي )النقص(/الزيادة في النقد والنقد المعادل

 269,382  (157,821)  تيةعم ت أجن تعديل ترجمة

 5,968,001  11,338,787 7.1 النقد والنقد المعادل مل بداية ال ترة

 20,289,302  7,616,427 7.1 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

 

     معامالت غير نقدية:

 
 

   

  3,476,454)  -  مالية بالقيمة العادلة من خ ل اإليرادات الشاملة امخرى أصولشراء 

 3,476,454  -   صص غير مسيطرة ناتجة عن تأسيس شرزة تابعة 
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 ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع

 التأسيس واألنشطة 1

ومقاً لقانون الشرزات باسم  1980إبريل  15مل الكويت بتاري.  ("الشرزة امم") ش.م.ك.ع –تأسست مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار 

ة امم إلى الشرزة ، قررت الجمعية العامة غير العادية تغيير اسم الشرز1996ديسمتر  14ش.م.ك )مق لة . مل  –شرزة معدات النقل الدولية 

، قررت الجمعية العامة غير العادية تغيير اسم الشرزة امم إلى الشرزة الدولية 2002إبريل  24الدولية للمرابحة ش.م.ك.)مق لة . وال قا مل 

 ش.م.ك.ع وتوسيف أنشطتها المسمو  بها.  -للتمويل 

 

ش.م.ك.ع إلى  -على تغيير اسم الشرزة امم من الشرزة الدولية للتمويل  2013يوليو  24وامقت الجمعية العامة غير العادية التل عقدت مل 

 .2013نوممتر  11بتاري.  29629ش.م.ك.ع.  يث تم تسجيلا مل السجل التجاري تحت رقم  –مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار 

 

 لمرزاي وهيئة أسواق المال.إن أسهم الشرزة امم مدرجة مل بورصة الكويت وهل تخضف إلشراف بنك الكويت ا

 

 تتألج المجموعة من الشرزة امم والشرزات التابعة لها والشرزات الاميلة )يشار إليها مجتمعة بل "المجموعة .

 

 ميما يلل امغراض التل تأسست من أجلها الشرزة امم:

 

س الشرزات والمؤسسات المختل ة التل تااول االستثمار مل القطاعات اإلقتصادية المختل ة من خ ل تأسيس أو المساهمة مل تأسي -

 أعماال شتيهة أو مكملة مغراض الشرزة وذلك لحسابها ولحساب الغير مل داخل الكويت أو خارجها. 

إدارة الشرزات والمؤسسات المختل ة سواءا زانت محلية أو أجنتية وتسويع الخدمات والمنتجات االستثمارية المملوزة لها أو للغير مل  -

 الكويت أو خارجها. داخل 

تملك وازتساب  ع التصرف مل زل ما تراه الزما لها من امموال المنقولة وغير المنقولة أو أي أجااء منها أو أية  قوق امتياز ترى  -

 الشرزة أنها الزمة أو م ئمة لطتيعة عملها أو لتنمية أموالها وبما ال يتضمن اإلتجار مل السلف لحسابها.       

ف امعمال المتعلقة بتداول اموراق المالية لحسابها ولحساب الغير مل داخل الكويت أو خارجها بما ميها بيف وشراء مااولة جمي -

وتسويع اموراق المالية من أسهم وصكوك وغيرها التل تصدرها الشرزات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المحلية 

 وأعمال السمسرة المتعلقة بها. وامجنتية، وممارسة أعمال الوساطة المالية 

إدارة أموال اممراد والشرزات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة سواء محلية أو أجنتية واستثمار هذه امموال مل مختلج  -

 القطاعات االقتصادية من خ ل المحامظ االستثمارية والعقارية مل داخل الكويت أو خارجها. 

متعلقة باالستثمار وعقد الدورات وإصدار النشرات التعري ية بامنشطة االستثمارية المختل ة لأمراد تقديم المشورة االقتصادية ال -

 والشرزات والمؤسسات المحلية وامجنتية. 

إعداد وتقديم الدراسات واإلستشارات ال نية والتقنية واالقتصادية والتقييمية وإعداد دراسات الجدوى لأنشطة االستثمارية المختل ة  -

وغيرها من الدراسات مف محص الجوانب ال نية والمالية واإلدارية المتعلقة بتلك امنشطة وذلك لحسابها أو لحساب الغير داخل الكويت 

 أو خارجها. 
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 تابع/ التأسيس واألنشطة .1

اعل وصناديع االستثمار المحلية وامجنتية بكامة أنواعها والمساهمة مل تأسيسها لحساب الشرزة تأسيس وإدارة أن مة االستثمار الجم -

ولحساب الغير طتقا للقوانين المن مة وللقواعد والشروط التل تحددها الجهات الرقابية المختصة، وطر   صصها أو و داتها 

ثمار الجماعل أو صندوق االستثمار عن الحد امدنى الذي تحدده ل زتتاب بحيث ال تقل مساهمات الشرزة مل رأا مال ن ام االست

الجهات الرقابية، وبيف أو شراء  صص أو و دات مل أن مة االستثمار الجماعل أو صناديع االستثمار المحلية أو امجنتية لحسابها 

ختصة والقيام بوظي ة أمين االستثمار ولحساب الغير أو تسويقها بشرط الحصول على الموامقات ال زمة من الجهات الرقابية الم

 ومراقب االستثمار ومستشار االستثمار بشكل عام وللصناديع االستثمارية داخل الكويت أو خارجها طتقا للقوانين المن مة لذلك. 

امصول  استثمار امموال لحسابها ولحساب الغير مل مختلج أوجا االستثمار داخل الكويت أو خارجها وما يتطلب ذلك من تملك -

 المنقولة وغير المنقولة. 

القيام بامعمال الخاصة بوظائج مديري اإلصدار لأوراق المالية التل تصدرها الشرزات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة  -

دارات وتعهدات المحلية وامجنتية والقيام بأعمال وزيل االزتتاب ومستشار اإلدراج وأمين ومراقب االستثمار بما مل ذلك إدارة اإلص

 إدارة عمليات اإلزتتاب ميها وتلقل الطلتات وتغطية اإلزتتاب ميها. 

القيام بكامة الخدمات االستثمارية التل تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية النقدية مل الكويت وتلتية  اجاتا وذلك زلا مل  -

ارات أو تعليمات )وذلك بعد الحصول على الموامقات ال زمة من تلك  دود القانون وما يصدر عن الجهات الرقابية المختصة من قر

 الجهات  على اال يترتب على ذلك قيام الشرزة بمنح التمويل بأي شكل من امشكال. 

الوساطة مل عمليات التمويل وهيكلة وإدارة ترتيتات تمويل الشرزات والمؤسسات والهيئات والمشاريف المحلية والدولية مل مختلج  -

 لقطاعات االقتصادية طتقا للقواعد والشروط التل تحددها الجهات الرقابية المختصة. ا

القيام بكامة امعمال المتعلقة بأنشطة ترتيب وإدارة عمليات الدمج واإلستحواذ واإلنقسام وذلك للشرزات والمؤسسات والهيئات  -

 الحكومية والخاصة المحلية وامجنتية. 

 عدات الثقيلة والمتعلقة بها. اإلتجار بوسائط النقل والم -

 تمويل مشتريات السلف الرأسمالية والسلف المعمرة وغير معمرة.  -

 تأجير السلف الرأسمالية والسلف المعمرة.  -

 القيام بمنح القروض القصيرة والمتوسطة امجل لأشخاص الطتيعيين والمعنويين.  -

ير وتنمية امراضل السكنية وبناء الو دات والمجمعات السكنية والتجارية القيام بعمليات االستثمار العقاري الهادف إلى إدارة وتطو -

 بقصد بيعها نقدًا أو تقسيًطا أو تأجيرها. 

 إدارة زامة أنواع المحامظ المالية، واستثمار وتنمية امموال بتوظي ها محليا وعالميا لحساب الشرزة أو لحساب عم ئها وما يتطلتا ذلك -

 قتراض. من عمليات اإلقراض واإل

 الوساطة مل عمليات اإلقراض واإلقتراض والسمسرة والك االت مقابل عمولة أو أجر.  -

 التمويل والوساطة مل عمليات التجارة الدولية والمحلية.  -

 إدارة وإنشاء صناديع االستثمار المشترزة طتقا للقانون وبعد موامقة الجهات المختصة.  -
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

  التغيرات في السياسات المحاسبية 3

 

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 3.1

 ري على ال ترة الحالية. ال توجد تعدي ت أو معايير جديدة تس

 

امتيازات اإليجار ذات الصلة  - 16بالنستة للتعدي ت على المعيار الدولل للتقارير المالية  2022ستتمتر  30ومف ذلك، مقد تم إجراء تمديد  تى 

ر ما إذا زانت امتيازات اإليجار ذات  .  تسمح الوسيلة العملية للطرف المستأجر باختيار عدم إجراء تقييم لتقري19-بجائحة ميروا زورونا )زوميد

  تُمثل تعديً  على عقد اإليجار. يُسمح للطرف المستأجر بالمحاستة عن امتيازات اإليجار زما لو زان 19-الصلة بجائحة ميروا زورونا )زوميد

 التغيير ال يُمثل تعديً  على عقد اإليجار.

 

 ة لكنها لم تسر بعدمعايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي  3.2

ل مجلس بتاري. المصادقة على هذه المعلومات المالية المر لية المكث ة المجمعة، تم إصدار بعض المعايير والتعدي ت والت سيرات الجديدة من قت

 معايير المحاستة الدولية ولكن لم تسري بعد ولم يتم تطتيقها متكًرا من قتل المجموعة.

 

تيع زامة التعدي ت ذات الصلة ضمن السياسات المحاستية للمجموعة للمرة امولى خ ل ال ترة التل تتدأ بعد تاري. تتوقف اإلدارة أن يتم تط

ية المكث ة التعدي ت. ميما يلل المعلومات  ول المعايير والتعدي ت والت سيرات الجديدة المتوقف أن يكون لها ارتتاط بالمعلومات المالية المر ل

عة. وهناك أيضا بعض المعايير والت سيرات الجديدة التل صدرت ولكن ليس من المتوقف أن يكون لها تأاير مادي على المعلومات المجمعة للمجمو

 المالية المر لية المكث ة المجمعة للمجموعة.

 

 المعيار أو الت سير

يسري على ال ترات 

 السنوية التل تتدأ مل

  

بين مستثمر  صول: بيف أو مساهمة ام28ومعيار المحاستة الدولل  10لمالية تعدي ت على المعيار الدولل للتقارير ا

 وشرزتا الاميلة أو شرزة المحاصة

 

 ال يوجد تاري. محدد

 2023يناير  1 التصنيج إلى متداول أو غير متداول -1التعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

 2023يناير  1 السياسات المحاستيةاإلمصا  عن  - 1تعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

 2023يناير  1 تعريج التقديرات المحاستية - 8تعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

 2022يناير  1 المحصل قتل االستخدام المعنل - 16تعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

 2022يناير  1 تكل ة تن يذ العقد -عقود مثقلة بااللتاامات  - 37تعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

 2022يناير  1 2020-2018التحسينات السنوية دورة 

 

بين مستثمر وشركته الزميلة أو شركة  صول: بيع أو مساهمة األ28ومعيار المحاسبة الدولي  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المحاصة

االستثمارات مل الشرزات الاميلة  28ومعيار المحاستة الدولل التيانات المالية المجمعة  10ر المالية إن التعدي ت على المعيار الدولل للتقاري

 من المستثمر إلى شرزتا الاميلة أو شرزة المحاصة على النحو التالل: صوللجة بيف أو مساهمة ام  توضح معا2011وشرزات المحاصة )

 

التل تشكل العمل )زما هو  صولتتطلب التسجيل الكامل مل التيانات المالية للمستثمر لأربا  والخسائر الناتجة عن بيف أو مساهمة ام •

 "دمج امعمال" . 3المعيار الدولل للتقارير المالية رقم  محدد مل

عمً  تجاريًا، أي يتم تسجيل امربا  أو الخسائر مقط إلى  د  صولتتطلب التسجيل الجائل لأربا  والخسائر  يثما ال تشكل ام  •

 لة أو شرزة المحاصة.مصالح المستثمرين التل ليست لها ع قة مل تلك الشرزة الامي

 

يتم تطتيع هذه المتطلتات بغض الن ر عن الشكل القانونل للمعاملة، على ستيل المثال سواًء  دات عملية بيف أو مساهمة امصول من قتل 

ة  أو من قتل التيف المستثمر الذي يقوم بتحويل الحصص مل الشرزة التابعة التل تمتلك امصول )ما ينتج عنا مقدان السيطرة على الشرزة التابع

 المتاشر لأصول ن سها.

 

 . قام مجلس معايير المحاستة الدولية بتأجيل تاري. الن اذ إلى أجل غير مسمى  تى إنجاز المشاريف امخرى. مف ذلك، يسمح بالتن يذ المتكر

 

 لمجموعة مل المستقتل مل  ال نشوء مثل هذه المعام ت. تتوقف اإلدارة أنا قد يكون لتطتيع هذه التعدي ت تأايًرا على التيانات المالية المجمعة ل

 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias28-2011
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 تابع/ التغيرات في السياسات المحاسبية 3

 

 تابع/ معايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي لكنها لم تسر بعد 3.2

 

 التصنيف إلى متداول أو غير متداول -1لدولي التعديالت على معيار المحاسبة ا

أن تصنيج االلتاامات على أنها متداولة أو غير متداولة يستند إلى  قوق المنشأة زما مل نهاية  1توضح التعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

ل السداد أم ال، تأاير على تصنيج االلتاامات. لقد أضامت مترة التيانات المالية. زما أنها توضح بأنا ليس لتوقعات اإلدارة، ما إذا زان سيتم تأجي

إرشادات  ول شروط اإلقراض وزيج يمكن أن تؤار على التصنيج، زما تضمنت متطلتات االلتاامات التل يمكن تسويتها باستخدام امدوات 

 الخاصة بالمنشأة.

 

 ا جوهريًا على التيانات المالية المجمعة للمجموعة.ال تتوقف اإلدارة بأن يكون لتطتيع هذه التعدي ت مل المستقتل تأايرً 

 

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

من الشرزات اإلمصا  عن سياستها المحاستية ذات امهمية النستية بدالً من سياساتها المحاستية  1تتطلب التعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

أهمية  ة.  توضح التعدي ت أن معلومات السياسة المحاستية قد تكون ذات أهمية نستية ن ًرا لطتيعتها  تى لو لم تكن المتالغ المتعلقة بها ذاتالهام

 نستية.

 

 ال تتوقف اإلدارة بأن يكون لتطتيع هذه التعدي ت مل المستقتل تأايًرا جوهريًا على التيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 

 تعريف التقديرات المحاسبية - 8عديالت على معيار المحاسبة الدولي ت

تعريج التقديرات المحاستية ليحل محل تعريج التغيير مل التقديرات المحاستية. وبالتالل أصتح  8أدخلت التعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

 نات المالية التل تخضف لعدم التأزد من القياا.تعريج التقديرات المحاستية يتمثل مل متالغ نقدية مدرجة ضمن التيا

 

 ال تتوقف اإلدارة بأن يكون لتطتيع هذه التعدي ت مل المستقتل تأايًرا جوهريًا على التيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 

 العائدات قبل االستخدام المقصود - 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

أن تخصم من تكل ة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات أي متالغ مستلمة من بيف التنود المنتجة أاناء قيام  يح ر التعديل على أي منشأة

  أو المنشأة بإعداد ذلك امصل الستخداما المعنل. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيف هذه التنود والتكاليج ذات الصلة ضمن امربا

 الخسائر.

 

 قف اإلدارة بأن يكون لتطتيع هذا التعديل مل المستقتل تأايًرا جوهريًا على التيانات المالية المجمعة للمجموعة.ال تتو

 

 تكلفة تنفيذ العقد -عقود مثقلة بااللتزامات  - 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 ما إذا زان العقد سينتج عنا خسارة أم ال. تُحدد التعدي ت تلك التكاليج التل يجب على المنشأة إدراجها عند تقييم

 

ة لتن يذ هذا العقد توضح التعدي ت أنا لغرض تقييم ما إذا زان العقد مثقً  بااللتاامات أم ال، مإن تكل ة تن يذ العقد تتضمن ز ً من التكاليج اإلضامي

 وتخصيص التكاليج امخرى التل تتعلع متاشرة بتن يذ العقود.

 

 عدي ت مقط على العقود التل لم ت ل المنشأة بها بعد بجميف التااماتها مل بداية ال ترة السنوية التل تطتع ميها التعدي ت أوالً.يتم تطتيع الت

 

 ال تتوقف اإلدارة بأن يكون لتطتيع هذا التعديل مل المستقتل تأايًرا جوهريًا على التيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 

 2020-2018ورة التحسينات السنوية د

من قتل أي شرزة تابعة تقوم بتطتيقا مول  1على تتسيط تطتيع المعيار الدولل للتقارير المالية  1تعمل التعدي ت على معيار المحاستة الدولل 

ول مرة بعد الشرزة امم قد مرة بعد الشرزة امم ميما يتعلع بقياا مروق ترجمة العملة الترازمية. إن الشرزة التابعة التل تقوم بتطتيع المعيار م

ل إلى تكون مطالتة باال ت اظ بمجموعتين من السج ت المحاستية ل روق ترجمة العملة الترازمية على التوازي بناًء على تواري. مختل ة ل نتقا

زمية لتقليل التكاليج لأطراف التل تقوم المعايير الدولية للتقارير المالية. ومف ذلك، مإن التعديل يوسف اإلع اء ليشمل مروق ترجمة العملة الترا

 بتطتيع المعيار مول مرة.
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 تابع/ التغيرات في السياسات المحاسبية 3

 

 تابع/ معايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي لكنها لم تسر بعد 3.2

 

 2020-2018لسنوية دورة التحسينات اتابع / 

 

مل ستيل تحديد  -المالية  خصوممل المائة" إللغاء االعتراف بال 10برسوم االختتار بنستة " 9تتعلع التعدي ت على المعيار الدولل للتقارير المالية 

أة بتقييم ما إذا زانت الشروط مختل ة بشكل المالية الذي تم تعديلا أو استتدالا، تقوم المنش خصومما إذا زان سيتم إلغاء االعتراف بأي بند من ال

المالية تختلج اخت مًا  خصومزتير. يوضح التعديل الرسوم التل تدرجها أي منشأة عند تقييم ما إذا زانت شروط أي بند جديد أو معدل من ال

 المالية امصلية. خصومجوهريًا عن شروط ال

 

 غ مجلس معايير المحاستة الدولية با تمالية نشوء غموض مل تطتيع المعيار الدولل للتقارير تم إب -تعديل اممثلة التوضيحية  - واما اإليجار 

لمتطلتات  واما  16المرمع بالمعيار الدولل للتقارير المالية  13تل تم بها توضيح المثال التوضيحل عقود اإليجار ن ًرا للكي ية ال 16المالية 

زجاًءا من النمط الحقيقل للسداد المتعلع بتحسينات متانل مستاجرة؛ ولم يُتين المثال  13اإليجار. قتل التعديل، تم إدراج المثال التوضيحل 

. قرر 16ا بشأن ما إذا زان السداد سي ل بتعريج  اما اإليجار الوارد مل المعيار الدولل للتقارير المالية بوضو  النتيجة التل تم التوصل إليه

مجلس معايير المحاستة الدولية إزالة ا تمالية نشوء غموض عن طريع  ذف عملية السداد المتعلقة بتحسينات متانل مستأجرة من المثال 

 .13التوضيحل 

 

 يكون لتطتيع هذه التعدي ت مل المستقتل تأايًرا جوهريًا على التيانات المالية المجمعة للمجموعة.ال تتوقف اإلدارة بأن 

 

 األحكام والتقديرات  4

ع إن إعداد المعلومات المالية المر لية المكث ة المجمعة يتطلب من اإلدارة اتخاذ أ كام وعمل تقديرات وامتراضات يمكن أن تؤار على تطتي

 واإليرادات والمصاريج. وقد تختلج النتائج ال علية عن تلك التقديرات. خصوموال صولتية والمتالغ المدرجة لأالسياسات المحاس

 

جموعة عند إعداد المعلومات المالية المر لية المكث ة المجمعة، مإن ام كام المهمة التل اتخذتها اإلدارة مل تطتيع السياسات المحاستية للم

التأزد من التقديرات هل ن س السياسات المحاستية المطتقة على التيانات المالية المجمعة السنوية المدققة للسنة المنتهية  والمصادر الرئيسية لعدم

 . 2020ديسمتر  31مل 

 

  الشركات التابعة 5

دية وسياسية زتيرة. تشمل تقف الشرزة الدولية للتمويل ش.م.ل؛ وهل الشرزة التابعة للمجموعة، مل لتنان، وقد شهدت مؤخًرا اضطرابات اقتصا

ود على هذه ام داث ضوابط مهمة على الن ام التنكل اللتنانل بما مل ذلك وضف قيود على السحب النقدي لأرصدة التنكية بالعم ت امجنتية، وقي

نتية. لقد أدت هذه التدابير إلى تقليص التحوي ت التنكية الدولية وتخ يض أسعار ال ائدة المتعاقد عليها على الودائف مجل المقومة بالعم ت امج

 . ع وة على ذلك، عجات  كومة 7زتير مل قدرة المجموعة على الوصول إلى النقد وامصول امخرى للشرزة الدولية للتمويل )أن ر إيضا  

للتنان وزذلك بعض التنوك اللتنانية  لتنان عن الوماء بالتااماتها الخاصة بالدين السيادي. قامت وزاالت التصنيج بخ ض معدل التصنيج السيادي

 شديد التضخم. بما مل ذلك التنك الذي تم ميا إيداع امموال الرئيسية للشرزة التابعة. إضامة الى ذلك، يعتتر اقتصاد لتنان مل الوقت الراهن اقتصاد 

 

 ل الجديدة وهل تراقب انشطة امعمال عن قرب.ع وة على ذلك وبستب ال روف اإلقتصادية الحالية، أوق ت الشرزة التابعة عمليات التموي

 

ان قامت اإلدارة بتقييم اآلاار المحتملة لهذه ام داث على قدرتها على االستمرار مل ممارسة السيطرة على الشرزة الدولية للتمويل مل لتن

وأنها ال تاال معرضة لعوائد متغيرة للشرزة التابعة.  وخلصت إلى أنها ال تاال لديها القوة والقدرة على استخدام تلك القوة للتأاير على العائدات

   وبناء عليا، تستمر مل تجميف الشرزة التابعة.

  

بتسجيل  زما قامت اإلدارة بتقييم تأاير هذه ام داث على القيمة الدمترية الستثمارها مل الشرزة الدولية للتمويل. وبناء عليا، قامت المجموعة

ضمن بيان امربا  أو الخسائر المر لل المكثج المجمف لل ترة  د.ك 1,526,523والنقد المعادل المحتجا بمتلغ  مخصص خسائر ائتمانية للنقد

 . 2021ستتمتر  30المنتهية مل 

 

ضرورة ع وة على ذلك، ترى إدارة المجموعة أن القيمة الدمترية الستثمار المجموعة مل لتنان قابل ل سترداد وال توجد  اليا مؤشرات تدل على 

 االعتراف بأي خسائر جوهرية إضامية ل نخ اض مل القيمة. 
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 تابع/ الشركات التابعة .5

 

 اه:متينة أدن 2021ستتمتر  30إن ملخص المعلومات المالية للشرزة الدولية للتمويل مل لتنان زما مل ولل ترة المنتهية مل 

 
 سبتمبر  30 

2021  
 )غير مدققة(

 ديسمتر 31
2020 

 )مدققة  

 ستتمتر 30
2020  

 )غير مدققة 
  د.ك  د.ك  د.ك 

    
 641,449 1,297,562 146,958 نقد وأرصدة لدى التنوك

 400,749 - - ودائف قصيرة امجل
 203,546 197,870 634,503 أخرى أصول

 1,245,744 1,495,432 781,461 صولمجموع ام

    
 1,231,294 1,253,298 1,283,256 أخرى خصومذمم دائنة و

 1,231,294 1,253,298 1,283,256 خصوممجموع ال

 
التسعة أشهر  

 المنتهية في
 سبتمبر 30 

 2021  
 )غير مدققة(

التسعة أشهر 
 المنتهية مل

 ستتمتر 30 
 2021  

 )غير مدققة 
 د.ك  د.ك  

   

 534,568 328,784 ت أقساط ائتمانيةإيرادات من تسهي 

  93,307) (705,735) خسارة ال ترة

 

 ربحية/ )خسارة( السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مالكي الشركة األم 6

لمتوسط المرجح يتم ا تساب ربحية/ )خسارة  السهم امساسية والمخ  ة بقسمة ربحية/ )خسارة  ال ترة العائدة إلى مالكل الشرزة امم للسنة على ا

 لعدد امسهم القائمة خ ل ال ترة ناقص أسهم الخاينة زما يلل:

 

 التسعة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 سبتمبر 30

 2021 

 )غير مدققة(

 ستتمتر 30 

 2020 

 )غير مدققة 

 سبتمبر 30 

 2021 

 )غير مدققة(

 ستتمتر 30 

 2020 

 )غير مدققة 

        

  8,901,975)  5,804,002   461,412)  2,120,155  د.ك)خسارة  ال ترة العائد إلى مالكل الشرزة امم ) ربح/

يستخدم المتوسط المرجح لعدد امسهم القائمة خ ل 

ال ترة لحساب ربحية السهم امساسية )باستثناء أسهم 

 795,128,257  782,941,380  795,128,257  781,900,413 الخاينة 

سهم المقدّر إصدارها بدون مقابل بموجب الدمعات ام

 -  1,554,417  -  1,554,417 على أساا امسهم

يستخدم المتوسط المرجح لعدد امسهم القائمة خ ل 

ال ترة لحساب ربحية السهم المخ  ة )باستثناء أسهم 

 795,128,257  784,495,797  795,128,257  783,454,830 الخاينة 

رة( السهم األساسية العائدة لمالكي ربحية/)خسا

 -  7.413  -  2.712 الشركة األم )فلس(

ربحية/ )خسارة( السهم المخففة العائدة لمالكي 

  11.20)  7.398   0.58)  2.706 الشركة األم )فلس(
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 النقد والنقد المعادل 7

 د والنقد المعادلالنق  7.1

 سبتمبر    30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر   30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 12,210,732  9,520,342  7,134,415 نقد وأرصدة لدى التنوك

 6,977,383  1,120,934  56,554 نقد مل محامظ مدارة

 1,101,187  697,511  425,458 حقاق أصلية ال تتجاوز ا اة أشهرودائف مجل ذات مترة است

 20,289,302  11,338,787  7,616,427 النقد والنقد المعادل ومقًا لتيان التدمقات النقدية المجمف

 

  وهو د.ك 7,036,326: 2020ستتمتر  30و د.ك 967,570: 2020ديسمتر  31) د.ك 181,525يتضمن النقد مل المحامظ المدارة متلغ 

  .15  ومرابحة دائنة )إيضا  14مرهون مقابل قروض مجل )إيضا  

 

 النقد والنقد المعادل المحتجا  7.2
 سبتمبر    30 

2021  
 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 
2020 
  )مدققة 

 ستتمتر    30
2020 

 )غير مدققة 
 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 1,641,449  2,207,380  1,800,814 نقد وأرصدة لدى التنوك

 1,400,749  2,498,362  3,283,158 ودائف مجل ذات مترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ا اة أشهر

 5,083,972  4,705,742  3,042,198 

  2,000,000)   3,408,180)  (4,937,014) مخصص خسائر ائتمانية

 1,042,198  1,297,562  146,958 النقد والنقد المعادل المحتجا

 

يتضمن النقد والنقد المحتجا أرصدة مودعة مل بنك موجود مل لتنان مقوم بالليرة اللتنانية. لكن ن ًرا لأ داث السياسية واالقتصادية  7.2.1

قيود على عمليات السحب والحد من تحويل امموال إلى  الحالية، مرض مصرف لتنان المرزاي سلسلة من اإلجراءات من بينها

ل، ال يمكن للمجموعة الوصول إلى هذه امرصدة لدى التنوك مل الوقت المحدد وبالكامل. لذلك، خ ل ال ترة، سجلت الخارج. وبالتال

ستتمتر  30و د.ك 2,408,180: 2020ديسمتر  31) د.ك 1,526,523المجموعة مخصص إضامل للخسائر االئتمانية بمتلغ 

لتنان "  -حتجا للشرزة التابعة للها "الشرزة الدولية للتمويل ش.م.ك   مقابل النقد والنقد المعادل المد.ك 1,000,000: 2020

  .5)إيضا  

  

% 6.1: 2020ستتمتر  30% و5 -% 2.5: 2020ديسمتر  31% )4% إلى 0.25تحمل الودائف مجل معدل مائدة معلى يتراو  من  7.3

 %  سنوياً.9.95 -

 

 ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة 8

 سبتمبر   30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 9,395,726  7,898,948  5,589,056 إجمالل ذمم تسهي ت أقساط ائتمانية مدينة

  1,072,844)   872,305)  (528,563) إيرادات مؤجلة

 5,060,493  7,026,643  8,322,882 

  6,073,831)   5,573,837)  (3,815,438) ص محدد للخسائر االئتمانيةمخص

  1,751,844)   829,957)  (357,671) مخصص عام للخسائر االئتمانية

 887,384  622,849  497,207 
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ة مدينةتسهيالت أقساط ائتمانيتابع / ذمم  .    8

 

 يستحع إجمالل ذمم تسهي ت امقساط االئتمانية المدينة زما يلل: 8.1

 

 سبتمبر   30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 1,532,929  1,735,303  1,233,072 خ ل سنة وا دة

 7,862,797  6,163,645  4,355,984 أزثر من سنة

 5,589,056  7,898,948  9,395,726 

 

% 5.0: 2020ديسمتر  31% )10.0% إلى 5.0إن معدل ال ائدة السنوي ال علل على ذمم تسهي ت امقساط االئتمانية يتراو  بين  8.2

 %  سنويًا.7.5% إلى 5.5: 2020ستتمتر  30% سنويا ومل 10.0إلى 

 

 الخسائر االئتمانية من زامة النوا ل المادية ومقًا لمتطلتات بنك الكويت المرزاي.  يتم ا تساب مخصص 8.3

  

: 2020ستتمتر  30و د.ك 557,870: 2020ديسمتر  31) د.ك 449,938يتضمن إجمالل ذمم التسهي ت االئتمانية المدينة متلغ  8.4

 مضمون عن طريع رهن بعض امسهم المحلية.  . إن هذا المتلغ19  يتعلع بأطراف ذات صلة )إيضا  د.ك 569,305

 

 األرباح أو الخسائرمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول 9

 سبتمبر    30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 698,097  675,502  856,915 أسهم محلية مسعرة

 347,966  336,504  424,371 أجنتية مسعرة أسهم 

 2,137,344  1,772,332  2,304,330 أسهم أجنتية غير مسعرة

 9,277,671  8,225,115  11,767,799 استثمار مل محامظ مدارة

 2,151,652  493,785  1,167,198 استثمار مل صندوق مدار

 16,520,613  11,503,238  14,612,730 

 

 8,637,930: 2020ستتمتر  30و د.ك 7,769,235: 2020ديسمتر  31) د.ك 10,928,538ستثمار بقيمة دمترية تتلغ تم رهن ا 9.1

  .15  ومرابحة دائنة )إيضا  14  مل مح  ة مدارة مقابل قروض مجل )إيضا  د.ك

  

ية بالقيمة العادلة من خ ل امربا  أو المال صولالتسلسل الهرمل لتحديد واإلمصا  عن القيم العادلة لأ 20.3يتضمن إيضا   9.2

 الخسائر.
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول 10
 سبتمبر    30 

2021  
 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 
2020 
  )مدققة 

 ستتمتر    30
2020 

 )غير مدققة 
 د.ك  د.ك  كد. 

      
 37,668,438  37,093,806  59,636,160 أسهم محلية مسعرة 

 5,373,701  4,987,599  4,988,650 أسهم محلية غير مسعرة
 47,143,074  38,792,528  40,175,362 أسهم أجنتية غير مسعرة
 3,298,453  4,280,638  7,757,059 استثمار مل محامظ مدارة

 2,550,968  2,617,816  2,766,605 ة أدوات المديوني
 82,805  94,436  84,956 استثمار مل صندوق مدار

 115,408,792  87,866,823  96,117,439 

 

مقابل  د.ك 15,988,056خ ل ال ترة، باعت المجموعة استثمارات بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر بتكل ة إجمالية قدرها  10.1

 المعترف بها متاشرة مل امربا  المر لة ضمن  قوق الملكية.  د.ك 5,584,290نتج عنها خسارة بمتلغ  د.ك 10,403,766إجمالل 

  

  بتكاليج د.ك 812,688: 2020ستتمتر  30و د.ك 813,857: 2020ديسمتر  31) د.ك 1,042,298تم رهن أدوات الدين التالغة  10.2

 % . 7: 2020ستتمتر  30و  2020ديسمتر  31% )7بنستة  محملة على عقارات بمعدل مائدة سنوي

  

: 2020ديسمتر  31) د.ك 13,114,560تم رهن أسهم محلية مسعرة وغير مسعرة واستثمار مل محامظ مدارة بإجمالل قيمة دمترية  10.3

  .15نة )إيضا    ومرابحات دائ14  مقابل قروض مجل )إيضا  د.ك 6,504,078: 2020ستتمتر  30و  د.ك 7,838,163

  

 المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر. صولالتسلسل الهرمل لتحديد واإلمصا  عن القيم العادلة لأ 20.3يتضمن إيضا   10.4

 

 استثمار في شركات زميلة 11

 :ميما يلل الحرزة على القيمة الدمترية ل ستثمار مل الشرزات الاميلة خ ل ال ترة/ السنة

 

 سبتمبر    30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 44,631,874  44,631,874  28,761,646 يناير 1في 

 -   12,015,000)  - استتعادات 

  12,015,000)  -  (6,047) غير متداولة محت ظ بها للتيف )أ  أصولمعاد تصني ا إلى 

 1,411,053  1,767,796  1,668,201  صة مل النتائج 

  557,214)   1,033,677)  (548,693) توزيعات أربا  مستلمة

  21,692)   21,693)  47,093  صة مل اإليرادات/ )الخسائر  الشاملة امخرى

  4,567,654)   4,567,654)  - انخ اض القيمة الدمترية

 29,922,200  28,761,646  28,881,367 

 

، أبرمت المجموعة ات اقية بيف لتيف  صتها بالكامل مل شرزتها الاميلة، وهل شرزة أرزان 2021ستتمتر  30خ ل ال ترة المنتهية مل             أ

صنيج االستثمار الذي تتلغ قيمتا ذ.م.م. ن ًرا لعدم استكمال اإلجراءات القانونية لنقل الملكية، تم ت -العالمية إلنشاء وإدارة المستش يات 

 استكمال تم المجمعة، المكث ة المر لية المالية المعلومات لتاري. ال قًا غير متداولة محت ظ بها للتيف". أصولضمن " د.ك 6,047الدمترية 

 .الملكية لنقل القانونية اإلجراءات

   

: 2020ستتمتر  30و د.ك 12,888,288: 2020ديسمتر  31) د.ك 13,919,597تم رهن استثمار مل الشرزات الاميلة بقيمة دمترية تتلغ   ب

  .15  ومرابحة دائنة )إيضا  14  مقابل قروض مجل )إيضا  د.ك 12,888,288
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 اإلستثمار في العقارات قيد التطوير 12

 

 ة للعقارات االستثمارية قيد التطوير:ميما يلل الحرزة على القيمة الدمتري

 

 

   ستتمتر 30
)غير  2021
 مدققة 

 ديسمتر  31 
2020 

  )مدققة 

    ستتمتر 30
2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 5,313,674  5,313,674  5,390,667 القيمة الدمترية مل بداية ال ترة/ السنة

 -  -   2,570,343) خ ل ال ترة/ السنة  بيف االستثمار مل العقارات قيد التطوير

 126,570  157,188  503,517 تكاليج التطوير

 59,529  53,965   1,146) مروقات عملة أجنتية

 -   134,160)  - مخصص انخ اض مل القيمة 

 5,499,772  5,390,667  3,322,695 القيمة الدمترية مل نهاية ال ترة/ السنة 

 

التضامن  ع استخدام عقارات مل الكويت مصن ة زاستثمار مل عقارات عقيد التطوير. يشمل أصحاب  ع تمتلك المجموعة ب -

االستخدام أطرامًا ذات صلة ويتم إدارة العقارات من قتل إ دى امطراف ذات الصلة بالمجموعة. خ ل ال ترة، قام مدير العقارات 

. قام الطرف ذو الصلة بص تا مدير الممتلكات بتيف خمسة وعشرين قطعة بتقسيم العقارات إلى عدد من قطف امراضل لغرض التيف

نتج عنا ربح بمتلغ  د.ك 4,376,579 المتعلع بحصة المجموعة أرض تم بيف ستة منها إلى أطراف ذات صلة. بلغ إجمالل مقابل التيف

على التوالل. زما  د.ك 391,394و د.ك 1,006,110 ، وقد بلغ المحصل والربح الناتج من التيف مطراف ذات صلةد.ك 1,806,236

مل تاري. إصدار هذه المعلومات المالية المر لية المكث ة المجمعة، سوق يتم استكمال اإلجراءات القانونية لتحويل العقارات المتاعة 

 . باسم المشتريين بعد الحصول على الموامقات المطلوبة من الجهات المعنية ميما يتعلع بتقسيم العقارات
 

 أخرى خصوممم دائنة وذ 13
 سبتمبر   30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 
 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 97,540  208,694  281,099 ذمم تجارية دائنة

 2,735,968  93,542  67,056 مستحع إلى أطراف ذات صلة 

 3,140,099  2,800,568  2,881,659 ذمم دائنة أخرى

 -  40,543  44,313 التاامات عقود إيجار

 29,614  20,597  147,556 موائد مستحقة 

 250,475  270,283  303,157 مخصص أجازة موظ ين

 226,802  226,802  269,839 المستحع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمل

 2,816,601  2,816,601  2,941,442 ضريتة دعم العمالة الوطنية والازاة المستحقة

 7,703,873  481,294  - أدناه  13.1دمعات مقدمة مستلمة من مستثمرين )أن ر 

 361,314  361,314  361,314 مستحع للمساهمين 

 7,297,435  7,320,238  17,362,286 

 

شرزات التابعة للمجموعة من المستثمرين لشراء تمثل الدمعات المقدمة المستلمة من المستثمرين المتالغ المستلمة من قتل إ دى ال 13.1

اتمت المجموعة المعام ت المت ع عليها وقامت بتحويل اإلستثنارات المستحوذ استثمارات نيابة عنهم. زما مل تاري. التيانات المالية، 

 عليها الى المستثمرين.
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ألجل قروض 14

 إن القروض مجل تستحع السداد زما يلل:

 

 سبتمبر   30
2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 
  )مدققة 

 ستتمتر   30

2020 
 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 
      

 8,800,200  6,868,250  4,273,766 خ ل سنة وا دة

 11,600,000  4,500,000  5,503,501 بعد سنة

 9,777,267  11,368,250  20,400,200 

 

 مل نهاية ال ترة/ السنة، ميما يلل ت اصيل القروض مجل القائمة:

 

ديسمتر  31% )4.25تم الحصول عليها من بنك محلل وتحمل معدل مائدة بنستة  د.ك 5,000,000تسهي ت قر ض مجل بمتلغ  -

، 2020. مف ذلك، خ ل 2022ل ة تنتهل مل يونيو %   سنويا وتستحع على أقساط مخت4.25: 2020ستتمتر  30% و 4.25: 2020

 2.5والدمعة امخيرة بمتلغ  د.ك 125,000قسط ربف سنوي بمتلغ  20على  2026تم إعادة جدولة القرض مجل لتستحع مل يناير 

. إن هذا كد. 1,250,000، قامت المجموعة بسداد متكر إضامل بمتلغ 2021ستتمتر  30.  خ ل ال ترة المنتهية مل د.كمليون 

 ، وأصول مالية محددة بالقيمة العادلة من خ ل امربا  أو 7القرض مجل مضمون مقابل رهن نقد مل مح  ة مدارة )إيضا  

  واستثمار مل شرزات زميلة )إيضا  10 ، وأصول مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر )إيضا  9الخسائللر )إيضا  

11.  

د.ك  تم الحصول عليا من إ دى الشرزات  6,350,400دوالر أمريكل )بما يعادل  21,000,000جل بمتلغ تسهي ت قرض م -

: 2020ديسمتر  31% )7.5امجنتية التابعة للمجموعة من شرزة محلية مل الكويت. القرض غير مضمون ويحمل مائدة بمعدل 

ستتمتر  30. خ ل ال ترة المنتهية مل 2021ل بحلول متراير %  سنويا. يسدد هذا القرض بالكام7.25: 2020ستتمتر  30% و7.25

 4,223,100دوالر أمريكل )ما يعادل  14,000,000، وقعت الشرزة التابعة ات اقية جديدة بشأن تسهيل قرض معدل بمتلغ 2021

 .2022متراير  28د.ك  لتسوية القرض بحلول 

 

 مرابحات دائنة 15

مويل إس مل تم الحصول عليا بالدينار الكويتل من بنك محلل وتحمل معدالت ربح معلية تتراو  من يمثل رصيد المرابحات الدائنة القائم ت

%  سنوياً. إن هذا التمويل مضمون مقابل 4.5 -% 2.4: 2020ستتمتر  30% و4.5% إلى 3.25: 2020ديسمتر  31% )4.5% إلى 3.25

 ، وأصول مالية بالقيمة 9يمة العادلة من خ ل امربا  أو الخسائر )إيضا    وأصول مالية محددة بالق7رهن نقد مل محامظ مدارة )إيضا  

 ، وعقارات استثمارية وممتلكات ومعدات مستحقة 11 ، واستثمار مل شرزات زميلة )إيضا  10العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر )إيضا  

 . 2025على أقساط مختل ة تنتهل مل نوممتر 

 

 

 سبتمبر  30

2021  

 ر مدققة()غي

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 4,183,047  2,743,822  2,562,572 خ ل سنة وا دة

 6,694,130  9,857,500  9,367,500 بعد سنة

 11,930,072  12,601,322  10,877,177 
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 مرحلية المكثفة المجمعةتابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية ال

 أسهم خزينة 16

 سبتمبر  30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 17,624,892  19,125,000  21,125,000 عدد أسهم الخاينة

 %2.195  %2.382  %2.631 نستة الملكية

 979,944  1,051,875  3,380,000  د.كالقيمة السوقية )

 1,113,244  1,202,430  1,472,845  د.كالتكل ة )

 

 تم تصنيج ا تياطيات الشرزة امم المساوية لتكل ة أسهم الخاينة زا تياطيات غير قابلة للتوزيف.

 

 حسابات أمانة 17

 خصومأو  أصولوااللتاامات المتعلقة بها ال يتم معاملتها زالمحت ظ بها بص ة أمانة  صولإن محامظ االستثمار المدارة من قتل المجموعة وام

اممانة بتاري. المرزا المالل  أصولالمجموعة وبالتالل ال يتم إدراجها مل بيان المرزا المالل المر لل المكثج المجمف. بلغ إجمالل 

منها بمتلغ  أصول  تمت إدارة د.ك 30,529,139: 2020ستتمتر  30و د.ك 32,213,170: 2020ديسمتر  31) د.ك 31,334,987

: 2020ستتمتر  30و د.ك 15,406,879: 2020ديسمتر  31نيابة عن امطراف ذات الصلة التابعة للمجموعة ) د.ك 11,007,098

  . د.ك 16,419,779

 

 معلومات قطاعية 18

مراجعتها بانت ام من قتل صانف القرار التشغيلل  تحدد قطاعات التشغيل الخاصة بها استناداً إلى معلومات التقارير الداخلية لإلدارة التل تتم

 الرئيسل من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائا، من ام مطابقتها مف أربا  أو خسائر المجموعة. 

 

والواليات تمارا المجموعة أنشطتها الرئيسية وأصولها وخصومها الهامة وتقف مل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجل والشرق اموسط 

. إن المتحدة اممريكية وأوربا. تعمل المجموعة مل أربعاة قطاعاات أعماال: وهال امقسااط االئتمانياة واالساتثمارات والعقاارات والوسااطة المالياة

 التحليل القطاعل إلجمالل اإليرادات وامربا  لل ترة ومجموع امصول ومجموع الخصوم لقطاعات امعمال هو زما يلل:

 
تسهيالت  

أقساط 
 ائتمانية

 
 استثمارات

 وساطة
 عقارات مالية

 
 اإلجمالي

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 
      

      2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في 
 10,753,361 1,926,028 568,323 7,367,318 891,692 إجمالل اإليرادات

 6,811,564 1,793,143 361,026 6,390,795 (1,733,400) )خسارة  / ربح ال ترة

      

      2021سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في 

 4,299,244 1,848,422 241,104 1,776,448 433,270 إجمالل اإليرادات

 2,281,619 1,785,390 173,682 1,513,137 (1,190,590) )خسارة  / ربح ال ترة
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 المجمعةتابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 معلومات القطاعتابع/  . 18
 

 

تسهيالت 
أقساط 
 ائتمانية

 
 استثمارات

 وساطة
 عقارات مالية

 
 اإلجمالي

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

      2021سبتمبر  30كما في 

 187,221,072 6,587,857 11,828,730 167,876,500 927,985 مجموع امصول

 30,566,699 (833,230) (808,374) (28,416,780) (508,315) مجموع الخصوم                   

 156,654,373 5,754,627 11,020,356 139,459,720 419,670 صامل امصول

      

      

      2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في 

 4,268,932 106,558 23,001 3,465,682 673,691 إجمالل اإليرادات

  8,581,536) 3,590  174,788)  2,091,144)  6,319,194) )خسارة  / ربح ال ترة

      

      2020سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في 

 2,540,461 37,805 99,280 2,122,673 280,703 إجمالل اإليرادات

  399,156) 3,529 47,134 1,907,305  2,357,124) )خسارة  / ربح ال ترة

      

      2020سبتمبر  30كما في 

 175,925,790 8,941,397 11,762,037 153,280,440 1,941,916 مجموع امصول 

 50,174,949 761,860 639,963 48,247,420 525,706 مجموع الخصوم

 125,750,841 8,179,537 11,122,074 105,033,020 1,416,210 صامل امصول

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات صلة 19

ذات الصلة مل الشرزات التابعة والشرزات الاميلة وزتار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظ ل اإلدارة الرئيسيين تتمثل امطراف 

 للمجموعة والشرزات التل تسيطر عليها هذه امطراف أو التل لها تأاير جوهري عليها بشكل مشترك. يتم اعتماد سياسات وشروط التسعير لهذه

المجموعة. تم  ذف زامة المعام ت بين الشرزة امم وشرزاتها التابعة، التل تعتتر أطراف ذات صلة بالشرزة امم، عند  المعام ت من قتل إدارة

 التجميف ولم يتم اإلمصا  عنها مل هذا اإليضا . 

 

 إن ت اصيل أرصدة المعام ت المهمة مف امطراف ذات الصلة وامرصدة هل زما يلل:

 
 سبتمبر    30 

2021  
 ر مدققة()غي

 ديسمتر  31 
2020 
  )مدققة 

 ستتمتر   30
2020 

 )غير مدققة 
 د.ك  د.ك  د.ك 

      

      األرصدة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

 569,305  557,870  464,356  8اإلجمالل )إيضا   -ذمم تسهي ت امقساط االئتمانية المدينة 

 1,575,099  1,406,583  5,493,251 )متضمن مل ذمم مدينة وأصول أخرى ذات صلة مستحع من أطراف 

 -  12,015,000  - غير متداولة محت ظ بها للتيف أصولبيف 

 361,314  361,314  361,314  13مستحع إلى المساهمين )إيضا  

 2,735,968  93,542  67,056   13مستحع إلى أطراف ذات صلة )إيضا  
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تابع/

 تابع/ أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة . 19

 

 التسعة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 سبتمبر 30

 2021 

 )غير مدققة(

 ستتمتر 30 

 2020 

 )غير مدققة 

 سبتمبر 30 

 2021 

 )غير مدققة(

 ستتمتر 30 

 2020 

 )غير مدققة 

  د.ك   د.ك   د.ك  د.ك 

        

معامالت مدرجة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف 

 المجمع

    

   

 25,616  20,158  7,638  20,158 تسهي ت أقساط ائتمانية مدينةذمم إيرادات من 

 26,490  26,340  8,967  6,810 إيرادات من عقود مف عم ء

 4,567,654  -  -  - لشرزة زميلة  اض مل القيمةخسارة انخ

 24,567  26,064  8,688  8,688 إيجاراتإيرادات 

 184,011  200,099  61,514  73,438 إيرادات موائد

 26,944  50,219   2,641)  2,010 مصاريج عمومية وإدارية

 93,936  -  93,936  - تكاليج تمويل

 -  391,394  -  391,394  12ير )ايضا  ربح من بيف عقارات قيد التطو

        

 

 التسعة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 سبتمبر 30

 2021 

 )غير مدققة(

 ستتمتر 30 

 2020 

 )غير مدققة 

 سبتمبر 30 

 2021 

 )غير مدققة(

 ستتمتر 30 

 2020 

 )غير مدققة 

  د.ك   د.ك   د.ك  د.ك 

        

        موظفي اإلدارة الرئيسيين: مكافأة

 477,370  692,705  152,048  158,060 قصيرة امجل أخرى رواتب وماايا

مكامأة أعضاء مجلس اإلدارة )متضمنة مل المصاريج العمومية 

 58,350  70,700  -  - واإلدارية 

 40,076  61,920  13,358  15,450 مكامأة نهاية الخدمة

 -  20,092  -  - سهممكامأة دمعات ام

 173,510  165,406  845,417  575,796 
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 قياس القيمة العادلة 20

 

 قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة  20.1

 المالل المر لل المكثج المجمف: المجموعة زما هو مدرج مل بيان المرزا خصومو صولميما يلل القيم الدمترية م

 
 سبتمبر   30 

2021  
 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 
2020 
  )مدققة 

 ستتمتر   30
2020 

 )غير مدققة 
 د.ك  د.ك  د.ك 

      المالية: صولاأل
      بالتكلفة المطفأة:

 20,289,302  11,338,787  7,616,427 النقد والنقد المعادل

 1,042,198  1,297,562  146,958 ل المحتجاالنقد والنقد المعاد

 497,207  622,849  887,384 ذمم تسهي ت اقساط ائتمانية مدينة

 4,107,021  4,049,853  8,515,121 أخرى  أصولذمم مدينة و

 
 بالقيمة العادلة:

  
 

  

 14,612,730  11,503,238  16,520,613  امربا  أو الخسائرمالية بالقيمة العادلة من خ ل  أصول

 96,117,439  87,866,823  115,408,792 مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر أصول

 136,665,897  116,679,112  149,095,295 اإلجمالي
 

 
 

 
 

 

      المالية: خصومال

      بالتكلفة المطفأة:

 17,362,286  7,320,238  7,297,435 أخرى خصومذمم دائنة و

 20,400,200  11,368,250  9,777,267 قروض مجل

 10,877,177  12,601,322  11,930,072 مرابحة دائنة

 1,535,286  1,484,962  1,561,925 مخصص مكامأة نهاية خدمة الموظ ين

 50,174,949  32,774,772  30,566,699 اإلجمالي 

 

 المالية، المدرجة بالتكل ة المط أة، تقارب قيمها العادلة.  خصومالمالية وال صولأتأخذ اإلدارة مل اعتتارها أن القيم الدمترية ل

 

 قياس القيمة العادلة  20.2

مل السوق زما تمثل القيمة العادلة المتلغ الذي يمكن من خ لا است م أو بيف أصل أو المتلغ المدموع لتحويل التاام مل معاملة ن امية بين مشارزين 

ف ياا. تقوم المجموعة بقياا امدوات المالية بالقيمة العادلة وميما يلل ت اصيل القياا. برأي ادارة المجموعة، أن القيم الدمترية لجميمل تاري. الق

 المالية امخرى المدرجة بالتكل ة المط أة مقاربة لقيمها العادلة.  خصوموال صولام

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  20.3

المالية التل يتم قياسها بالقيمة العادلة مل بيان المرزا المالل المر لل المكثج المجمف مصن ة ضمن التسلسل الهرمل للقيمة  خصوموال صولإن ام

 العادلة مل ا اة مستويات. تم تحديد المستويات الث اة على أساا م   ة المدخ ت المهمة للقياا زما يلل:

 

 مماالة. خصومو صولستمدة من امسعار المعلنة )غير المعدلة  مل أسواق نشطة مم 1قياسات القيمة العادلة للمستوى  •

إما  خصومأو ال صولمستمدة من مدخ ت بخ ف امسعار المعلنة المدعومة بمصادر يمكن تحديدها لأ 2قياسات القيمة العادلة للمستوى  •

 عار .بشكل متاشر )أي، امسعار  أو بشكل غير متاشر )أي، مستمدة من امس

التل ال تستند إلى بيانات سوق مدعومة  خصومأو ال صولمستمدة من أساليب تقييم تتضمن مدخ ت لأ 3قياسات القيمة العادلة للمستوى  •

 بمصادر يمكن تحديدها )مدخ ت غير مدعومة بمصادر يمكن تحديدها .
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ع/ قياس القيمة العادلةتاب .20

 

 تابع/ التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   20.3

 يتحدد المستوى الذي تقف ضمنا أصل أو التاام مالل بناء على أدنى مستوى للمدخ ت الجوهرية للقيمة العادلة.

 

مصن ة ضمن المالل المر لل المكثج المجمف بيان المرزا المالية التل يتم قياسها بالقيمة العادلة على نحو متكرر مل  خصوموال صولإن ام

 مدرج القيمة العادلة زما يلل:

 

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

 د.ك د.ك د.ك د.ك 
     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: أصول

 856,915 - - 856,915 أسهم محلية مسعرة

 424,371 - - 424,371 م أجنتية مسعرةأسه

 2,304,330 2,304,330 - - أسهم أجنتية غير مسعرة

 11,767,799 - - 11,767,799 استثمار مل محامظ مدارة

 1,167,198 - 1,167,198 - استثمارات مل صناديع مدارة
     

     مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: أصول

 59,636,160 - - 59,636,160 حلية مسعرةأسهم م

 4,988,650 4,988,650 - - أسهم محلية غير مسعرة

 40,175,362 40,175,362 - - أسهم أجنتية غير مسعرة

 7,757,059 - - 7,757,059 استثمار مل محامظ مدارة

 2,766,605 2,766,605 - - أدوات المديونية

 84,956 - 84,956 - استثمار مل صندوق مدار

 80,442,304 1,252,154 50,234,947 131,929,405 

 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 د.ك د.ك د.ك د.ك 

     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: أصول

 675,502 - - 675,502 أسهم محلية مسعرة

 336,504 - - 336,504 أسهم أجنتية مسعرة 

 1,772,332 1,772,332 - - أسهم أجنتية غير مسعرة

 8,225,115 - - 8,225,115 استثمار مل محامظ مدارة

 493,785 - 493,785 - استثمارات مل صناديع مدارة

     

     مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  أصول

 37,093,806 - - 37,093,806 أسهم محلية مسعرة

 4,987,599 4,987,599 - - أسهم محلية غير مسعرة

 38,792,528 38,792,528 - - أسهم أجنتية غير مسعرة

 4,280,638 - - 4,280,638 استثمار مل محامظ مدارة

 2,617,816 2,617,816 - - أدوات الدين 

 94,436 - 94,436 - استثمار مل صندوق مدار

 50,611,565 588,221 48,170,275 99,370,061 
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 تابع/ قياس القيمة العادلة .20

 

 تابع/ التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   20.3

 

 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

 د.ك د.ك د.ك د.ك 

     الية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:م أصول

 698,097 - - 698,097 أسهم محلية مسعرة

 347,966 - - 347,966 أسهم أجنتية مسعرة

 9,277,671 - - 9,277,671 استثمار مل محامظ مدارة

 2,137,344 2,137,344 - - أسهم أجنتية غير مسعرة

 2,151,652 - 2,151,652 - صندوق استثمار

     

     مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: أصول

 37,668,438 - - 37,668,438 أسهم محلية مسعرة

 5,373,701 5,373,701 - - أسهم محلية غير مسعرة

 47,143,074 47,143,074 - - أسهم أجنتية غير مسعرة

 3,298,453 - - 3,298,453 استثمار مل محامظ مدارة

 2,550,968 2,550,968 - - أدوات المديونية

 82,805 - 82,805 - صناديع االستثمار

 51,290,625 2,234,457 57,205,087 110,730,169 

 

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة. خصومخ ل مترة التقارير. ليس لدى المجموعة أي  2و  1لم تكن هناك تحوي ت بين المستويين 

 

 ة العادلةالقياس بالقيم

 لم تتغير طرق وطرق التقييم المستخدمة مغراض قيسا القيمة العادلة مقارنة ل ترة التيانات المالية السابقة.

 

 أسهم مسعرة (أ

ر عروض جميف امسهم المدرجة التل تمثل  قوق ملكية يتم تداولها تداوال عاما مل بورصة معترف بها. تم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعا

 الشراء المعلنة بتاري. اإلمصا .

 

 صناديق مدارة (ب

 تتكون االستثمارات مل صناديع مدارة بشكل رئيسل من أوراق مالية مسعرة وغير مسعرة. تم تحديد القيمة العادلة لأوراق المالية المسعرة

غير المسعرة باستخدام تقنيات تقييم تستخدم عادة من بالرجوع إلى عروض أسعارها بتاري. التقرير. زما تم تحديد القيمة العادلة لأوراق المالية 

 قتل مديري الصندوق. إن جميف المدخ ت المهمة إلى النموذج متنية على أسعار سوقية مرصودة.

 

 أسهم غير مسعرة (ج

صومة التل تتضمن بعض يتم قياا امسهم غير المسعرة بالقيمة العادلة المقدّرة باستخدام نماذج مختل ة مثل نموذج التدمقات النقدية المخ

نتؤ االمتراضات غير المؤيدة بأسعار أو معدالت السوق المرصودة، أو آخر بيانات أو معلومات مالية متومرة عن االستثمارات التل ال يمكن الت

 بالتدمقات النقدية المستقتلية لها.
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ياس القيمة العادلةتابع/ ق .20

 

 تابع/ التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   20.3

 

  3قياسات القيمة العادلة للمستوى 

تستخدم طرق تقييم تستند إلى مدخ ت جوهرية غير متنية على التيانات السوقية المعلنة.  3المالية للمجموعة المصن ة مل المستوى  صولإن ام

 ضمن هذا المستوى من امرصدة االمتتا ية إلى امرصدة الختامية على النحو التالل: زما يمكن تسوية امدوات المالية

 

 سبتمبر    30 

2021  

 )غير مدققة(

 ديسمتر  31 

2020 

  )مدققة 

 ستتمتر    30

2020 

 )غير مدققة 

 د.ك  د.ك  د.ك 

      

 57,306,870  57,306,870  48,170,275 الرصيد االمتتا ل

 12,307,906  12,934,701  9,697,620 المشتريات

  5,624,863)   13,206,397)  (5,524,649) المتيعات 

  6,784,826)   8,864,899)  (2,108,299) التغير مل القيمة العادلة

 57,205,087  48,170,275  50,234,947 الرصيد الختامل

 

 صولأو الخسائر المر لل المكثج المجمف لل ترة ضمن التغير مل القيمة العادلة لأيتم إدراج امربا  أو الخسائر المعترف بها مل بيان امربا  

 المالية بالقيمة العادلة من خ ل امربا  أو الخسائر. 

 

ائر إلى امتراضات بديلة محتملة معقولة لن يغير بشكل زتير المتالغ المسجلة مل بيان امربا  أو الخس 3إن تغير المدخ ت لتقييمات المستوى 

 أو إجمالل  قوق الملكية. خصومأو إجمالل ال صولالمر لل المكثج المجمف أو إجمالل ام

 

مف إن التأاير على بيان امربا  أو الخسائر المر لل المكثج المجمف وبيان امربا  أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المر لل المكثج المج

 %.5بنستة  3ت الع قة المستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات المستوى سيكون غير مادي إذا زان التغير مل المخاطر ذا

 

 ارتباطات رأسمالية 21

 30و 2020ديسمتر  31) د.ك 282,396بتاري. بيان المرزا المالل المر لل المكثج المجمف، زان لدى المجموعة ارتتاطات رأسمالية بمتلغ 

 .   لعقار قيد التطويرد.ك 282,396: 2020ستتمتر 

 

 الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة العادية 22

ديسمتر  31التيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية مل  2021مايو  27اعتمدت الجمعية العامة السنوية لمساهمل الشرزة امم المنعقدة بتاري. 

: ال شلء . إضامة 2019) 2020ديسمتر  31مالية المنتهية مل ، زما اعتمدت اقترا  مجلس اإلدارة بعدم أجراء اي توزيعات أربا  للسنة ال2020

والتل تم إاتاتها  2020ديسمتر  31للسنة المنتهية مل  د.ك 70,700إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة السنوية مكامأة أعضاء مجلس اإلدارة بمتلغ 

 ة الحالية. ضمن بند مصاريج مل بيان امربا  أو الخسائر المر لل المجمف المكثج لل تر

 

 14,951,827شطب الخسائر المترازمة للشرزة امم التالغة  2021يونيو  24اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمل الشرزة امم المنعقدة مل 

 توالل.على ال د.ك 14,448,060و  د.ك 503,767مقابل اال تياطل االختياري وزذلك ع وة إصدار أسهم بمتلغ  2021مارا  31زما مل  د.ك
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 تابع/ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 تقسيم الشركة األم 23

، وامع مجلس إدارة الشرزة امم على اقترا  تقسيم الشرزة امم إلى شرزتين عن طريع نقل امصول من الشرزة امم إلى 2018خ ل عام 

جميف أنشطتها الحالية وسيكون نشاط الشرزة الجديدة شرزة قابضة. عند التقسيم، سيحصل  الشرزة الجديدة. سوف تستمر الشرزة امم مل ممارسة

 زل مساهم مل الشرزة امم على  صة مل الشرزة الجديدة. 

 

 80من ، تمت مناقشة التدائل المقتر ة من مجلس اإلدارة ميما يتعلع بالتقسيم وتمت الموامقة على اقترا  تخ يض رأا المال 2019نوممتر  7مل 

من خ ل توزيف أسهم الشرزة التابعة على مساهمل الشرزة امم. لذلك، تم تقديم الطلب إلى هيئة أسواق المال  د.كمليون  29إلى  د.كمليون 

 للموامقة عليا.

 
مكثج، خلصت إلى أن ، أشارت هيئة أسواق المال )"الهيئة"  إلى أنها بعد أن درست الطلب المقدم من الشرزة امم بشكل 2020متراير  19مل 

تة لها مل المعاملة، من  يث التنود القانونية واإلجراءات التقنية، ال تمثل تخ يًضا مل رأا المال بما يتجاوز الحاجة، وأن أقرب اموصاف المناس

تتمكن الهيئة من اعتماد طلب  الهيئة بصدد إعداد قرارات انقسام الشرزات. بناًء على ما ستع، لم أنالشكل والمحتوى هل "انقسام"، وأشارت إلى 

 الشرزة امم بتخ يض رأا المال لأستاب المذزورة أع ه. 

 

رقم  2021نوممتر  1تعيد الشرزة امم مل الوقت الراهن الن ر مل قرارها بشأن االنقسام المذزور وذلك بعد االط ع على قرار الهيئة الصادر مل 

 أو المدرجة مل بورصة اموراق المالية. الشرزات المرخص لهابشأن تن يم عمليات انقسام  2021  لسنة 123)

 

 (19-تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد 24

"  وما يرتتط با من ردود أمعال على الصعيد العالمل قد أدى إلى  دوث اضطرابات مادية 19 -إن ت شل جائحة ميروا زورونا )"زوميد

إلى تتاطؤ اقتصادي. وقد عانت امسواق العالمية والمحلية من تقلتات جوهرية وضع ًا زتيًرا.  للشرزات التجارية مل جميف أنحاء العالم مما أدى

تاال  وبينما زانت الحكومات والتنوك المرزاية تت اعل مف مختلج الحام المالية، وبينما تم وضف إع اءات بغية استقرار ال روف االقتصادية، ال

   غير واضحة مل الوقت الراهن مضً  عن معالية استجابات الحكومة والتنك المرزاي.19 -)زوميد مدة ومدى تأاير ت شل جائحة ميروا زورونا

 

أزد بشأن قامت اإلدارة بتحديث امتراضاتها ميما يتعلع بام كام والتقديرات  ول أرصدة الحسابات المختل ة التل قد تتأار الستمرار  الة عدم الت

جري المجموعة ميها عملياتها. لم ينتج عن هذا التقييم أي تأاير جوهري على هذه المعلومات المالية المر لية التيئة االقتصادية المتقلتة التل تُ 

 المكث ة المجمعة.

 

ل. تواصل تدرك اإلدارة أن االنقطاع المستمر والمتواصل يمكن أن يؤار سلتًا على المرزا المالل وامداء والتدمقات النقدية للمجموعة مل المستقت

 دارة مراقتة اتجاهات السوق بدقة وسلسلة التوريد وتقارير الصناعة والتدمقات النقدية للحد من أي تأاير سلتل على المجموعة.اإل

 

 

 

 




