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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 . شركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
 

 مقدمة  

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(  

، وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات  2022مارس    31في  "المجموعة"( كما    معاً بـوشركاتها التابعة )يشار إليها  

تدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة الثالثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة في حقوق الملكية وال

.  2وفقا ألساس اإلعداد المبين في إيضاح    وعرضها   األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

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

 نطاق المراجعة  

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المستقل   2410لقد  الحسابات  مراقب  قبل  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  "مراجعة 
المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين    للمجموعة"

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل  

يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة   بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي

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

 النتيجة  

بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد  

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

 تقرير حول األمور القانونية والرقابية األخرى

المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية  

لسنة    1للشركة األم. ونفيد أيضاً حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا بأنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم  

أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت  والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها،    2016

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو   2022مارس    31 الالحقة لهما، خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مركزها المالي. 
 

  



 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 )تتمة(  . شركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع

 

 

 )تتمة(  تقرير حول األمور القانونية والرقابية األخرى

لسنة   32يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم    نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم

والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به، أو ألحكام    1968

  2022مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به، خالل فترة  2010لسنة  7القانون رقم 

 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

 

   2022 مايو 15
 

 الكويت
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 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.واالستثما يلتموالمدار للشركة 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( خسائرأو ال  رباحال بيان 

   2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  

 الثالثة أشهر المنتهية  
   مارس   31في  

 2021 2022 إيضاحات  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

      يرادات اإل

 59,918 108,916 3 عقارات   إيراداتصافي 

 (92,936) 26,021 4  يةالمفي أوراق من استثمارات )الخسائر( رباح ال صافي

  إلغاءعند  أو الخسائر  رباحال  إلىها إدراج معاد  أجنبيةخسائر تحويل عمالت 

 ركة زميلة راف بشاالعت

 

-     (199,223) 

 622     -  ت وإدارة أتعاب استشارا

 27,420 1,400    خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصرد 

     - 4,731   أخرى إيرادات
  ────── ────── 
  141,068 (204,199) 
  ────── ────── 

    المصروفات  

 (188,866) (151,369)    مصروفات إدارية

     - (9,584)  اليف تمويل كت
  ────── ────── 
  (160,953) (188,866) 
  ────── ────── 

 (393,065) (19,885)  رة  الفت   خسارة 

  ══════ ══════ 
    الخاص بـــ: 

 (386,415) (26,100)    الممي الشركة اهسم

 (6,650) 6,215  الحصص غير المسيطرة  
  ────── ────── 

 (393,065) (19,885)  ة  ترالف   خسارة 
  ══════ ══════ 
    

 فلس  (1.867) فلس   (0.126) 5   األم المخففة الخاصة بمساهمي الشركة  ساسية و السهم األ  خسارة 

  ══════ ══════ 
 

 

 

 
 



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.واالستثما يلتموالمدار للشركة 
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 غير مدقق() عجململمكثف ال المرحلي الشاما  خلبيان الد

  2022 مارس 31نتهية في لما  للفترة

 
 منتهية في ل االثالثة أشهر  

 مارس   31

 2022 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   

 (393,065) (19,885) الفترة    خسارة 
 ────── ────── 

   

   أخرى شاملة  إيرادات 

   في فترات الحقة:  أو الخسائر  رباحال إلىة تصنيفها تم إعادي قد رىأخ شاملة  إيرادات

     - 764   أجنبية ات ناتجة من تحويل عمليعمالت  تحويل فروق 

اف بشركة  االعتر إلغاء عند   أو الخسائر  رباح ال إلى ها إدراج معاد   أجنبية عمالت  خسائر تحويل 

 199,223     - زميلة 
 ────── ────── 

 199,223 764   للفترة    أخرى ة  ملا ش إيرادات 
 ────── ────── 

 (193,842) (19,121) الشاملة للفترة    خسائر ال  إجمالي 
 ══════ ══════ 

    :ــ بـ  اصالخ

 (187,192) (25,336)   الم شركة مساهمي ال 

 (6,650) 6,215 الحصص غير المسيطرة  

 
────── ────── 

 
(19,121) (193,842) 

 
══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 
 





 ة وشركاتها التابعع. واالستثمار ش.م.ك. ر للتمويللمدااشركة 
 

 

 معة. مكثفة المج مالية المرحلية الالمعلومات ال ا من هذهجزءً كل تش 13 إلى 1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 دقق(م ر)غيبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 

 2022 مارس 31للفترة المنتهية في 
    األمبمساهمي الشركة  ةاص الخ 

  

 رأس 
 المال  

 احتياطي  
   ة إصدار أسهموعال جباري  إ

 م أسه
 زينة  خ

 اطي تي اح
 آخر  

احتياطي تحويل  
   أجنبيةعمالت 

أرباح مرحلة  
    (ة خسائر متراكم)

 المجموع 
 الفرعي  

الحصص غير  
 المسيطرة  

 مجموع 
   حقوق الملكية

 ي دينار كويت ي يتكوار دين ر كويتي نادي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 
          

 23,767,805 1,756,064 22,011,741 59,626 126,784 (122,147) (4,573,296) 4,990,296 143,613 21,386,865 )مدققة(   2022يناير   1كما في  

 (19,885) 6,215 (26,100) (26,100)     -     -     -     -     -     - الفترة   خسارة 

 764     - 764     - 764     -     -     -     -     - للفترة   أخرى لة شام  إيرادات 

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

 (19,121) 6,215 (25,336) (26,100) 764     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  )الخسائر(   يراداتإلا الي مج إ

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

 23,748,684 1,762,279 21,986,405 33,526 127,548 (122,147) (4,573,296) 4,990,296 143,613 21,386,865   2022 مارس   31في 

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

           

 23,635,626 1,845,252 21,790,374 46,303 (72,030) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865 )مدققة(  2021يناير   1كما في  

 (393,065) (6,650) (386,415) (386,415)     -      -     -     -     -     -   ة رفتلا خسارة 

 199,223     - 199,223     - 199,223     -     -     -     -     - للفترة   أخرى شاملة   إيرادات 

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

 (193,842) (6,650) (187,192) (386,415) 199,223     -     -      -     -     - الشاملة للفترة   ( الخسائر )  يراداتاإل إجمالي 

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

 23,441,784 1,838,602 21,603,182 (340,112) 127,193 (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865   2021 مارس  31في 

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

 

 

 

 



 وشركاتها التابعة . .ك.ع.ممار شواالستث مدار للتمويلالشركة 
 

 

 ة المكثفة المجمعة. تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلي 13 لىإ 1احات المرفقة من إن اإليض 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع ةديققات النبيان التدف

  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في    ةثثالال
 مارس   31

  2022 2021 
 ي كويت  اردين نار كويتي يد إيضاحات  

 تشغيل  لا   ة أنشط
 

  

 خسارة الفترة  
 (19,885) (393,065) 

 : النقدية ت التدفقا تعديالت لمطابقة خسارة الفترة بصافي 
 

  

 أثاث ومعدات   استهالك
 272 524 

أو  رباحعادلة من خالل البالقيمة الجة مدرموجودات مالية ل ةلالعاد القيمة التغير في

 79,970 15,018 4  الخسائر

قيمة العادلة من خالل  لية مدرجة بالا م من بيع موجودات  ةمحقق( أرباح) رائخس

 12,966 (41,039) 4 أو الخسائر  رباحال

  إلغاء دنع ئر ا سأو الخ  رباحال  إلىها إدراج معاد  أجنبيةخسائر تحويل عمالت 

 199,223     -  ةزميلكة بشراالعتراف 

    ةقعالمتوتمان مخصص خسائر االئ رد
 

(1,400) (27,420) 

 ة نهاية الخدمة للموظفين أ افمكمخصص 
 6,469 12,195 

 تكاليف تمويل 
 

9,584 -     
 

 
─────── ─────── 

 
 

(30,981) (115,607) 

 ل:  يغالتغيرات في موجودات ومطلوبات التش 
 

  

   أو الخسائر رباح الل الخ  ن معادلة  يمة ال لق با  رجة لية مدما ات موجود
 

(455,477) 793,634 

   رى خ أ موجودات 
 

(12,780) 86,245 

   أخرى مطلوبات 
 

(121,514) 122,708 

  ─────── ─────── 

 العمليات الناتجة من )المستخدمة في( التدفقات النقدية  
 

(620,752) 886,980 

 ة  ع مدفو ين ف ظدمة للموهاية الخ ن  ة أ افكم
 (500) (49,769) 

  ─────── ─────── 

  أنشطة التشغيلالناتجة من ( )المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية  
 

(621,252) 837,211 

  
─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار  
   

 327,480     -  من بيع استثمار في شركة زميلة    متحصالت 

 رية  ستثما ا  ت ا شراء عقار
 -     (742,933) 

  ─────── ─────── 

 ستثمار الة في أنشطة اصافي التدفقات النقدية المستخدم
 

-     (415,453) 

  
─────── ─────── 

  دى البنوك والنقدل  رصدة في األ يادة  الز   ( النقص) صافي  
 

(621,252) 421,758 

 أجنبية فروق تحويل عمالت صافي 
 

(9,977) -     

 ير  ينا   1 ا في مكد  نق البنوك وال لدى  صدة رال
 

872,620 639,580 

  
─────── ─────── 

   مارس  31في  ما ك  ى البنوك والنقد لد  رصدة األ
 241,391 1,061,338 

  ═══════ ═══════ 



 ابعة وشركاتها التك.ع. الستثمار ش.م.وا لتمويلر لمداالشركة 
 

 ير مدققة( )غجمعة المرحلية المكثفة المة المعلومات الماليضاحات حول إي
 2022 مارس 31 فيالمنتهية كما في وللفترة 
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    شركة معلومات حول ال 1.1
 

ب كة رشلا")  ك.ع.م.ش.  رواالستثما   للتمويل  رامداللشركة    المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية    إصدارتم التصريح 

جلس  قرار مل وفقاً  2022 مارس 31في المنتهية  أشهر ثالثةال لفترة  ("المجموعة" بـا معًا يهإلار شي) ها التابعةكاتوشر( "الم

 . 2022 مايو 15 اريختب المشركة الارة إد
 

السنوية   العمومية  الجمعية  يتم عقد  الم  لم  الشركة  في  ال  ةللسنلمساهمي  العمومية  ج للبعد.    2021ديسمبر    31منتهية  معية 

، قد وبالتالي  ؛ 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    ةجمعالمالمالية    تا البيان  القدرة على تعديلالم  ة  ركالسنوية لمساهمي الش

 . المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة الحالية لمعلوماتيكون لها تأثير على ا 
 

 علناً في بورصة   ها أسهم يتم تداول  و  فيها   ويقع مقرها   في دولة الكويتتأسيسها  تم    عامةاهمة  هي شركة مس  الم  شركةلا  إن

 . التوالي لىع استثمارتمويل وكة رشكل ما ال قهيئة أسواو  زيويت المركلرقابة بنك الكضع تخ  المشركة ويت. إن الكلا
 

الرئي المركز  للشركة  يقع  برج    المسي  السالما ش،  السالمفي  فهد  المسجلية،  الصالح   ،رع  البريدي    ص.ب.   هو  وعنوانها 

 . دولة الكويت  ،13014، الصفاة 1376
 

يعة اإلسالمية السمحة،  شرلشطة وفقاً لحكام انلاجميع  ممارسة    م تي.  12نشطة الرئيسية للمجموعة في إيضاح  لا  إدراجيتم  

   .الم ى والرقابة الشرعية للشركةتولفا ةئعتمده هيلما تبقاً ط
 

 ى"(.  الكبر المر للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. )"الشركة كة تابعة لشركة الذكيهي شر المإن الشركة 
 

 عة  مومج المعلومات حول  1.2
 

 بعة  ت التاالشركا
 : للمجموعة ما يلي عةجممالمالية ال البياناتن تتضم

 

 الملكية % ة  حصنسبة      

  قة( )مدق     

 عة بااسم الشركة الت

 طة األنش

 س بلد التأسي  الرئيسية 

 مارس  31

2022 

ديسمبر    31
2021 

 مارس   31

2021 
      

 %88.91 %89.91 %89.91 ويت الك عقارات  ا"(لثري)"دار ا قارية ش.م.ك.ع. دار الثريا العشركة 

مقفلة(  )  وير العقاري ش.م.ك. للتطر دالمشركة ا

 %100 %100 %100 الكويت  عقارات  رية"( ا ق لعا را)"المد

 %99 %99 %99 الكويت  أنشطة تأجير  *.ك. )مقفلة(زين والتبريد ش.مشركة الثريا للتخ 
      

دار  شركة  خاللمن  رة غير مباشرةمحتفظ بها بصو
      الثريا  

 .م.م. ذستار ا ريلثشركة ا
مة  ة عا ارتج

 %100 %100 %100 ت كويلا ت ومقاوال 

 %99 %99 %99 الكويت  عقارات  مقفلة( ) ش.م.ك. ية لكويت العقارشركة مباني ا

 %100 %100 %100 الكويت  عقارات  العقارية ذ.م.م. شركة المدار الذهبي 
      

شركة  من خالل  رةاشير مب بها بصورة غ فظ محت
      ية  عقار ر الالمدا

 %75 %75 %75 عمان  إنشاءات  ذ.م.م.  ة جار للت روج الخليجية مل اشركة 
 

المتبإن   * هذه  قيةالسهم  التابعةكرشال  في  قبلبها  محتفظ    ة  المجموعة  أخرىف  أطرا  من  وبالتالينيابة عن  تبلغ حصة   ،. 

 %.  100 نسبة عةالتاب في هذه الشركة لمجموعةل ةيفعلال الملكية
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 موعة ية للمجبحاسالمالسياسات   التغيرات فيو عدادأساس اإل  2
 

   عدادأساس اإل 2.1

 المالي المرحلي"   يرالتقر"   34لمحاسبة الدولي  معيار ا لاً  وفق  للمجموعة  المجمعةثفة  كمالالمالية المرحلية  لمعلومات  ا  إعداد  مت

 المبين أدناه. ثناء باست
 

ن  عرة  صادال  وائح للوفقاً   2022مارس    31تهية في  ر المنهشثالثة ألل  ة جمعالمالمكثفة    المالية المرحليةات  علومالم  إعدادتم  

الخدمات   لمؤسسات  المركزي  الكويت  الكويت.  لية  ا مالبنك  دولة  الفي  هذه  المتوقعة   لوائحوتتطلب  االئتمان  خسائر  قياس 

الم بالمبلغ  االئتمانية  للمعتح للتسهيالت  وفقاً  للتقارير  سب  الدولي  بتعالتزا  9ة  اليالميار  الكويماً  بنك  أو  ليمات  المركزي  ت 

وفقاً ا المطلوبة  أيهملتعلي  لمخصصات  المركزي،  الكويت  بنك  والتمات  أعلى؛  الالحق  ث أ ا  الصلة؛  ير  ذات  اإلفصاحات  على 

ا  إليها معً   شار)ي  يير المحاسبة الدوليةن مجلس معا ة عردالصا   خرىالالمالية  وتطبيق كافة متطلبات المعايير الدولية للتقارير  

"ب الدوليـ  للتقارير  المعايير  خال  أصدرتكما    المطبقةالمالية  ة  المن  الكويل  المركزي  االستخدام    تيبنك  دولة    يف لغرض 

 (. "الكويت
 

تتضمن   المرحلية    المعلوماتال  واإل  المجمعةالمكثفة  المالية  المعلومات  البي  ةمالالز   ات فصاحكافة   السنوية  المجمعةالمالية  انات  في 

    . 2021ديسمبر  31تهية في منال ةسنللو كما في  ة مجموعالسنوية لل المجمعةلية  ها مقترنة بالبيانات الماالطالع عليويجب ا
 

الا ق بمج مت  الما  إعدادموعة  االس  أعمالها   ستواصلإنها  اس  أس  على  المجمعة  ليةالبيانات  مبدأ  أساس  تأ تمرا على  خذ رية. 

توصلوا إلى  وقد    فتراض.االا  ذها جوهريا حول  د تثير شكامل عدم التأكد المادي التي قود عووج م  تبارها عدارة في اعاإلد

القريب لمدة ال  بل  ستقالموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في الم  ها يدعة لموأن المج بود توقع معقول  ج وب  يقضي  محك

 .   جمعةالمرحلية المكثفة الم علومات الماليةرة الماية فتخ نهشهر من تاري 12تقل عن 
 

   عةموجم ال قبل ة منبقمط الالجديدة تعديالت ال تفسيرات والو معايير ال  2.2

يانات الب  إعدادفي    المتبعةمماثلة لتلك    المجمعةالمكثفة  المالية المرحلية    المعلومات  داد إع  في  المطبقةالمحاسبية  إن السياسات  

المنته  للمجموعة  ويةسنال  المجمعة  المالية باستثناء  2021بر  ديسم  31ي  ف  ية للسنة  التطبي،  اعتبامعايير  ق    1  من  اً رالجديدة 

   بعد.  لم يسر ولكن ردا ص تعديلأو  سيرفتو أ ي معيارالمبكر ل يقلم تقم المجموعة بالتطب .2022اير ين
 

المالية المرحلية ت  ما ليس لها تأثير على المعلو  ، إال إنه 2022  سنة لول مرة في    يراتتسري العديد من التعديالت والتفس

 للمجموعة.  المجمعةالمكثفة 
 

 37المحاسبة الدولي تعديالت على معيار   - اء بالعقد الوفتكاليف    –العقود المجحفة 
بها نظراً  جنت مجموعةلتي ال يمكن للقد المجحف هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف اعلاإن 

 .هتالمها بموجبع اسالمزايا االقتصادية التي من المتوق ،اللتزامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد
 

ما تحدد   تقييم  أنه عند  اا كإذا    التعديالت  من  أو  مجحفاً  المنشأة  لعقد  تحتاج  للخسائر،  تتعلق   إلىحققاً  التي  التكاليف  تضمين 

المثال، تكاليف العمالة والمواد  تتضمن كالً من التكاليف اإلضافية )على سبيل  ائع أو الخدمات التي  شرة بعقد لتوفير البضمبا 

المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد  المثال، استهالك يل بس)على رتبطة مباشرة بأنشطة العقد ص التكاليف الم( وتخصيةاشرلمبا

تحميلها  ية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم  ليف العمومية واإلدارراف(. ال تتعلق التكا وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلش

 لعقد.اجب بموصراحة على الطرف المقابل 
 

التالتعديالت على العقو  طبيقبت  مجموعةال  قامت ال  تستوفلم    يد  بداية فترة  معلومات المالية المرحلية جميع التزاماتها في 

 .المكثفة المجمعة
 

على أي عقود  المجموعة  لم تحدد  حيث    ،المكثفة المجمعةالمرحلية  أي تأثير على المعلومات المالية  يالت  التعدلهذه    لم يكن

النظًرا ل   مجحفةها  إن بموجب  تجنبها  يمكن  التي ال  التكاليف  كانتودقع ن  والتي  بها   تمثل  ،  الوفاء  من   تكاليف  فقط  تتألف 

 التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بالعقود.
 

   16ى معيار المحاسبة الدولي ت علتعديال  -د  لمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصوكات واالممتل

عدات، أي متحصالت من بيع  متلكات والمنشآت والمملتكلفة أي بند من بنود اأن تخصم من  التعديل على المنشآت    ظريح 

اا  قادرً الة الضرورية ليكون  والح   الموقع  إلىبذلك الصل    أثناء الوصول  تي تم إنتاجها ال  بنودال تي لالتشغيل بالطريقة  على 

البنود وتكاإلدارة. بدالً من ذلك، تسجل المنش  ا تقصده البنود  أة المتحصالت من بيع هذه  أو ن الرباح  مضاليف إنتاج تلك 

 .الخسائر
 

عقود  أي  للمجموعة حيث لم تكن هناك    المرحلية المكثفة المجمعة  اليةالم  تا مالمعلوتأثير على  لم يكن لهذه التعديالت أي  

 .خالل الفترة نتجت قائمة ضمن نطاق هذه التعديالت التي مجحفة
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 ( تتمة)  موعةية للمجبحاسالمالسياسات التغيرات في  و عدادأساس اإل  2

 

 ( تتمة)  عةموجم ة من قبل البقمط اليدة الجد تعديالت ال تفسيرات والو معايير ال  2.2
 

   3ر المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقاري -لمفاهيمي اإلطار ا إلى إشارة مرجعية  

إشارة مرجعية ة بيلالدو إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة إلىتستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية 

 ر متطلباتها بشكل كبير. دون تغيي 2018ر في مارس اإلصدار الحالي الصاد إلى
 

التعديالت ل  إلىاستثناًء    تضيف  الدولي  بالمعيار  االعتراف  المالية  مبدأ  العمال  3لتقارير  الرباح    دمج  أو لتجنب إصدار 

ا  الخسائر عن  تنشأ  والتي  الثاني"  "اليوم  في  ضاللتزامات  المحتملة  ستتحقق  التي  المحتملة  نوالمطلوبات  معيار من  طاق 

الد وال  37ولي  المحاسبة  المحتملة  والمطلوبات  الالمخصصات  المعاي   محتملةموجودات  تفسيرات  لجنة  تفسير  الدولية أو  ير 

ردة في معيار  عايير الواتطبيق الم  منشآت، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الالضرائب  :21للتقارير المالية  

 من اإلطار المفاهيمي، والي، بدالً على الت  21يير الدولية للتقارير المالية  سير لجنة تفسيرات المعا أو تف  37المحاسبة الدولي  

 التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة. هناك لتحديد ما إذا كان 
 

جديدة   فقرة  أيًضا  التعديالت  للتقا   إلىتضيف  الدولي  المالية  المعيار  اللتوضيح    3رير  غير    موجوداتأن  مؤهلة المحتملة 

 تاريخ الحيازة. بها في  لالعتراف
 

  حيث لم يكن هناك موجودات   مجموعةلل  المكثفة المجمعةالمرحلية  ى المعلومات المالية  ي تأثير عللم يكن لهذه التعديالت أ

 خالل الفترة.  نتجت اق هذه التعديالت التية ضمن نطمحتملومطلوبات  التزاماتو محتملة
 

المالية    المعيار  للتقارير  "نسبة    –  المالية   دوات األ  9الدولي  اختبار  ضمن  حالة %"  10الرسوم  االعتراف    إلغاء   في 

 طلوبات المالية بالم

يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام 

أو  ة عن شروط االلتزام المالي الصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة  لجديد أو المعدل بصورة جوهريلمالي اا

ض والمقرض مشتملةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن يما بين المقترتلمة فالمس

 . المالية: االعتراف والقياس دواتال 39معيار المحاسبة الدولي ال يوجد تعديل مماثل مقترح لالطرف الخر. 
 

حيث لم يتم إجراء أي تعديالت    مجموعةلل  فة المجمعةالمكثالمرحلية  ية  المال  وماتمعلاللم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 خالل الفترة.  مجموعةالمالية لل دواتعلى ال
 

 لى المعلومات المالية المرحلية تأثير ع  ، إال إنه ليس لها 2022ول مرة في سنة  تسري العديد من التعديالت والتفسيرات ل

 المجمعة للمجموعة. المكثفة 
 

 ت عقارا إيرادات في صا 3

 
 ة في هر المنتهيثالثة أشلا

 مارس   31

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 يتي كور  دينا
   

 109,612 129,292 استثمارية  من عقاراتتأجير  إيرادات

 (49,694) (20,376)  اتت عقارفا مصرو

 
─────── ─────── 

 108,916 59,918 

 ═══════ ═══════ 
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 في أوراق مالية تثمارات من اس( ئرخساال) رباح األصافي  4

 

 تهية في الثالثة أشهر المن

 مارس   31

 

2022 
 ويتي دينار ك

2021 
 دينار كويتي 

   

أو  بـاحرخـالل ال  ة العادلـة مـنالقيمة بات مالية مدرج وجودلم  عادلةالقيمة ال  التغير في

 (79,970) (15,018)   الخسائر

 رباحالعادلة من خالل المدرجة بالقيمة  من بيع موجودات مالية محققة (خسائر)أرباح 

 (12,966) 41,039 أو الخسائر

 
─────── ─────── 

 
26,021 (92,936) 

 
═══════ ═══════ 

 

 م  السه ربحية  5
 

المرجح   سطعلى المتو ينلعاديا المشركة بمساهمي ال ةاصالفترة الخ رةخسا ية السهم الساسية بقسمة الغ ربحيتم احتساب مب

الفترة.    سهم لا  لعدد القائمة خالل  االعادية    المشركة  مي البمساه  ةصالخا  خسارةلاالمخففة بقسمة    سهملحية احتساب ربيتم 

 العادية التي سيتم  سهممتوسط المرجح لعدد الال ة القائمة خالل الفترة زائداديالعا  سهمعلى المتوسط المرجح لعدد ال  ينلعاديا

ربحية مخففة قائمة، فإن  عدم وجود أدوات  نظًرا ل.  عادية  أسهم   إلى  ادية المخففة المحتملةالع  سهم فة الها لتحويل كا إصدار

   متماثلة. ة فساسية والمخفالسهم لا
 

 

 المنتهية في الثالثة أشهر  

 س مار  31

 2022 2021 

 (386,415) (26,100) )دينار كويتي(   المبمساهمي الشركة  ةالفترة الخاص سارةخ 

 
═══════ ═══════ 

 207,023,554 207,023,554 ية القائمة خالل الفترة )أسهم(*  هم العادعدد السالمتوسط المرجح ل

 
═══════ ═══════ 

   (1.867)   (0.126) ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(  

 
═══════ ═══════ 

 

 الخزينة خالل الفترة.  سهمألتغيرات في ا تأثير المتوسط المرجح ل همسلعدد الالمتوسط المرجح  راعيي * 
 

الالمعلوعادية بين تاريخ    أسهم تتضمن    معامالت  أي  إجراءلم يتم   تصريح  الخ  وتاري  مرحلية المكثفة المجمعةمات المالية 

 ربحية السهم.   إدراجيتطلب إعادة ما قد ممرحلية المكثفة المجمعة ال يةلومات المالالمع هذه ارصدإ ب
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   أخرى موجودات  6
  )مدققة(     

 

 مارس  31
 2022 

 ر كويتي دينا

 يسمبر د 31
 2021   

 دينار كويتي 

 مارس   31
 2021 

 ويتي ار كدين
    

 33,603 35,592 56,885 مدينون تجاريون 

 6,407,010 6,381,900 6,381,900 ماريةاستثات رعقا من بيع  قةة مستح أرصد

 57,316 357,972 377,224 ا دمقمدفوعة ممصروفات 

 715,689     -     - لشراء عقارات استثمارية  ددةسا م دفعات مقدمً 

 403,223 244,853 244,853 عة كة تابملكية في شر صصح  لحيازة مسددة ا دفعات مقدمً 

 132,897 23,561 23,561 بيع شركة زميلة من  حقمست رصيد

 192     -     - ف ذي عالقةمستحقة من طر مبالغ

 موظفينمدينو 
12,434 11,899 7,287 

 513,258 136,233 109,333  أخرىة مدين رصدةأ

 
─────── ─────── ─────── 

 
7,206,190 7,192,010 8,270,475 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 عقارات استثمارية  7
  ة( قق)مد  

 

 مارس  31
 2022 
 ويتي ينار كد

 ديسمبر  31
 2021   

 دينار كويتي 

 مارس   31
 2021 

 دينار كويتي 
    

 15,792,444 15,792,444 19,375,377   ية الفترة / السنةبداكما في  

 1,152,933 4,384,000     - إضافات 

     - 515,196     - لعقار مملوك ةرأسمالي مصروفات

     - (1,624,000)     -  استبعادات

     - 322,804     - قيمة العادلة الالتغير في 

     - (15,067) 10,741   تحويل عمالت فروق

 ─────── ─────── ─────── 

 16,945,377 19,375,377 19,386,118 السنة   /  في نهاية الفترةكما 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 :يليارات االستثمارية ما العق تضمنت
 

لإلعقار   (أ مدر  دفترية  في  يراداتمطور  بقيمة  الكويت  ) 848,000  درها ق  دولة  كويتي  :  2021ديسمبر    31دينار 

كتابيًا من    آخرباسم طرف    تم تسجيله   ،(يكويت  رينا د1,059,999   : 2021مارس    31ودينار كويتي    848,000 أكد 

 .المجموعة تحملها تر بالعقا  مرتبطةال ا زاي المالمخاطر وكيل رسمي غير قابل لإللغاء أن خالل تو
 

لإل ( ب مدر  مطور  الكويت    يراداتعقار  دولة  دفترية  في  )ار  دين  1,700,000  قدرها بقيمة  :  2021ديسمبر    31كويتي 

  إسالميربح   ذي من خالل قرض    تم تمويله   ،(دينار كويتي  يء ال ش  : 2021مارس    31و  يتي ودينار ك  1,700,000

دينار   1,041,297:  2021ديسمبر    31في )ار كويتي كما  دين 1,050,880  مبلغبقة  ي عالطرف ذ  إلى  سدادق الستح ي

ركز المالي المرحلي مفي بيان ال  أخرىمطلوبات  ضمن    هإدراج و(  يدينار كويت  ال شيء  :2021مارس    31و  كويتي

  ن أ اءلغإل ل ابلق ير ا من خالل توكيل رسمي غالذي أكد كتابيً  عالقةف ذي يتم تسجيل العقار باسم الطر المكثف المجمع. 

 (. 11 إيضاح) المجموعة تتحملها بالعقار المرتبطة  زايا المخاطر والم
 

دينار   4,020,871:  2021ديسمبر    31)  يدينار كويت  4,031,612  قدرها ة دفترية  يمقب  ثماريةرات االستبعض العقا  ( ت

 وعة، المجمعن    يابةن  ىرالكب  باسم الشركة الم  لها يسج تم ت   ،دينار كويتي(  2,326,625  : 2021مارس    31و  كويتي

 (. 11)إيضاح ار المستفيد النهائي من هذا العقهي المجموعة   أنعلى كد ؤي تنازل لصالح المجموعة خطاب وهناك
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 )تتمة(   عقارات استثمارية 7
 

 لمجموعة مما يلي:ا دىل ةاالستثماري اتعقار حفظة الم ألفتت
   

  ققة( )مد  

 

 مارس  31
 2022 

 دينار كويتي 

 ديسمبر  31
 2021   

 دينار كويتي 

 مارس   31
 2021 

 ار كويتي دين
    

 12,307,412 13,258,261 13,269,002 لتطوير عقارات قيد ا

 4,637,965 6,117,116 6,117,116 مطورة تراا عق

 
─────── ─────── ─────── 

 19,386,118 19,375,377 16,945,377 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 :ساسيةلا يةثمارللعقارات االست افيالتركز الجغرفيما يلي 
 

  ة( )مدقق  

 

 مارس  31
 2022 

 ويتي دينار ك

 ديسمبر  31
 2021   

 دينار كويتي 

 ارس م  31
 2021 

 دينار كويتي 
    

 10,852,934 13,298,000 13,298,000 دولة الكويت 

 6,092,443 6,077,377 6,088,118  أخرى دول

 
─────── ─────── ─────── 

 
19,386,118 19,375,377 16,945,377 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 (.  13من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة )إيضاح   2 توىالستثمارية ضمن المسعقاراتها ام المجموعة بتصنيف تقو
 

 ة أسهم خزين 8

 

 مارس  31
 2022 

 دينار كويتي 

 )مدققة( 
 ديسمبر  31

 2021   
 دينار كويتي 

 مارس   31
 2021 
 يتي ينار كود

    

 6,845,096 6,845,096 6,845,096 ة  م الخزينسهأ  عدد 

 %3.2 %3.2 %3.2 لمال المصدر نسبة رأس ا

 4,573,296 4,573,296 4,573,296 دينار كويتي   - لفة لتكا

 640,016 814,566 739,270 ي دينار كويت  - ية القيمة السوق
 

أسهم الخزينةاالحتيا إن   االمحتف  طيات المكافئة لتكلفة  أسهم  يا حتظ بها ناقصا  ة للتوزيع خالل فترة  ح الخزينة ليست متا طي 

 أسواق المال. ئةييمات هلتعل هذه السهم طبقا ب االحتفاظ
 

 التزامات   9
 

 التزامات رأسمالية  

ال با لدى المجموعة  )  1,021,812لمصروفات الرأسمالية المستقبلية بمبلغ  تزامات تتعلق  :  2021ديسمبر    31دينار كويتي 

وويك  دينار  1,021,812 تتعلق    3,906,568:  2021  ارسم  31تي  كويتي(  عقبدينار  ااشراء  وتطوير  رات  ستثمارية 

 . قيد التطويرات عقار 
 

  موجودات بصفة أمانة   10
 

بإداروتق المجموعة  موجودات م  تنالمبصفة  العمالء    ة  ال  العمالء  موجودات  إن  الموجوانة.  ضمن  العامة  درج  دات 

 داتالموجو  إدراجلم يتم  ،  بالتاليودات التي تديرها. وج ا يتعلق بالموالرجوع فيمق  ة ليس لها ح جموعن المما أ، كةللمجموع

لمجموعة. كما في اموجودات  تمثل ال، نظراً لنها جمعةحلية المكثفة المر ضمن المعلومات المالية المالمجموعة  ا ديرهت لتيا

اداإل  الخاضعةالموجودات    قدرت ،  2022  رسما   31 كويتي    2,681,000  مبلغ ب  مجموعةلرة  :  2021ديسمبر    31)دينار 

بصفة    موجودات المن    ةالمحقق  يراداتاإل  قدرت  كويتي(. ينار  د  3,574,377:  2021  مارس  31دينار كويتي و  2,931,000

 دينار كويتي( 622: 2021مارس  31)دينار كويتي ال شيء  قيمةب نةالما 



 ابعة وشركاتها التك.ع. الستثمار ش.م.وا لتمويلر لمداالشركة 
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 إفصاحات األطراف ذات عالقة  11
 

 والشركات الخاضعةلمساهمين الرئيسيين  واوشركات المحاصة  شركات الزميلة  الموعة  القة للمج تتضمن الطراف ذات الع

الل واجلم  وأعضاء  لمشتركةسيطرة  اإلدارة  اس  وأفراد  بنفيذيين  لتلمسؤولين    التي   لشركاتاوالمقربين  عائالتهم  المجموعة 

أو لها  الرئيسيين  المالكين  يمارسوا عليها يعون  يستط  التي  يمثلون  ملموتأثي  أن  مشتركةس  ر  سيطرة  الموافقة على   .أو  يتم 

 . المجموعةإدارة بل هذه المعامالت من قتسعير  وشروط  اساتسي
 

  2021  سمبردي  31و  2022  مارس  31  لدى أطراف ذات عالقة كما في  مةالقائ  رصدةمبلغ ال  إجمالي  ض الجدول التالييعر

  يخ:بذلك التار تهية لسنة المنل /ترات والمعامالت للف  2021 مارس 31و

 
  أخرى أطراف 

 ذات عالقة 
 مارس  31

2022 

 ( )مدققة
 ديسمبر   31

2021 
 مارس   31

2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     : معلمجا المرحلي المكثف   المالي ركز بيان الم 

 316,934     -     -     -   أخرىموجودات 

 343,162 1,379,261 1,398,548 1,398,548 * أخرى مطلوبات

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  رىالكبمستحق إلى مساهم الشركة الم    مبلغ  خرىالطلوبات  مالضمن    طراف ذات عالقةأ  ىإلقة  ن المبالغ المستح تتضم*  

  : 2021رس  ما   31و  1,041,297:  2021  سمبردي   31)  2022مارس    31دينار كويتي كما في    1,050,880  بقيمة قدرها 

كو  شيء  ال استثماري.  تييدينار  عقار  شراء  تمويل  يمثل  والذي  معدل    لكويتيا ر  ا بالدين المبلغ    إدراجيتم  (  ربح  ويحمل 

شيء 2021مارس    31)  %3.8قدره    ثابت  إسالمي ال  ويستح %:  تالسداد  ق  (  نيو  يو  30  الموافق  االستحقاق  يخارفي 

ي  ،2022 توبالتالي  متدالتكصنيفه  تم  تكا زام  المجموعة  تكبدت  بمبلغ    ليفاول.  )  9,584تمويل  كويتي  مارس   31دينار 

 (. 7التاريخ )إيضاح نتهية بذلك مال ( للفترةدينار كويتي : ال شيء 2021
 

 .  7إيضاح في  خرىالتفاصيل إفصاحات الطراف ذات العالقة تم عرض 
 

 معامالت مع موظفي اإلدارة العليا  

اإلدارة    تألفي اإلدارأعضاء  من    العليا موظفو  الال وة  مجلس  لديهمة  اإلدارب   رئيسيينعضاء  ومسئولية  ممن  تخطيط   سلطة 

 دارة العليا كما يلي:موظفي اإلالمتعلقة بالقائمة  رصدةالولمعامالت ا قيمةإجمالي  . كانمجموعة لاطة ة أنشقبومرا وتوجيه
 

 
 ة في  قيمة المعامالت للفترة المنتهي 

 
 في   ا كم   القائم   د يرصال 

 

   ارس م   31
2022   

   ارس م   31
2021 

 

   مارس   31
2022   

 )مدققة( 
 ديسمبر    31

2021   

   مارس   31
2021 

 
 ار كويتي  ن دي  تي  ر كوي نا دي 

 
 ينار كويتي  د  دينار كويتي   دينار كويتي  

 
  

 
   

 43,873 25,805 قصيرة الجل  أخرىاتب ومزايا رو
 

64,011 87,432 77,575 

 3,915 1,913 للموظفين اية الخدمة مكافأة نه
 

60,846 88,081 86,420 

 
────── ────── 

 
────── ────── ────── 

 
27,718 47,788 

 
124,857 175,513 163,995 

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

 

السنوي العمومية  الجمعية  اجتماع  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  على  الموافقة  يتم  المنته  ةلم  في  للسنة  ديسمبر    31ية 

2021 . 
 

 مات القطاعات  معلو 12
 

اإلدارة،   تنظيملغراض  رئي  أربع   إلى  المجموعة  يتم  أعمال  ال  . سيةقطاعات  هذه    الرئيسيةات  خدمالو  نشطة إن  ضمن 

   كما يلي:هي  تعا طاالق
 

 :عقارات.  ال فيواالستثمار  الرأسمالية زيادةاللشراء والبيع وا العقارات 

 :والسهمت الزميلة الشركات التابعة والشركا مار في االستث االستثمار . 

  الشركات خالل    : تمويل  من  الشركات  أدواتتمويل  مختلف  اإلتمال  استخدام  والوكويل  المرابحة  أي  ة السالمي 

 .  خرىود العقستقبلية والالمبيعات المو

 أعاله.  المذكورة القطاعات ضمن جة در غير الموالمصروفات  يراداتاإل :أخرى 
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 ( تتمة)القطاعات   لومات مع 12
   2022  مارس  31 

 المجموع    أخرى  ات تمويل الشرك  استثمار   عقارات   

 كويتي  دينار   دينار كويتي     دينار كويتي  تي  كويدينار   دينار كويتي   
      

 27,850,361 352,022 33,603 1,328,204 26,136,532 الموجودات  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,101,677 2,699,792 347,667 338 1,053,880 بات  لمطلوا

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

 141,068 6,131     - 26,021 108,916   ت يرادا اإل

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (19,885) (154,822)     - 26,021 108,916   ات القطاع ج نتائ

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

   2021  مارس   31 

 المجموع    أخرى  الشركات تمويل   مار  استث  عقارات   

 دينار كويتي   دينار كويتي   يتي  دينار كو   يتي ودينار ك   ار كويتي دين  
      

 26,661,292 1,652,102 33,795 894,835 24,080,560 دات  الموجو 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3,219,508 2,876,346 343,162     -     - طلوبات  الم

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

 (204,199) 28,042     - (292,159) 59,918 خسائر( ال)/   يرادات اإل

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (393,065) (160,824)     - (292,159) 59,918 ات القطاع نتائج 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,152,933     -     -     - 1,152,933 مصروفات رأسمالية 

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

 )مدققة(  2021ديسمبر    31 

 المجموع    أخرى  ركات لش تمويل ا  استثمار   رات  عقا  

 ر كويتي  دينا  دينار كويتي   نار كويتي  دي دينار كويتي   دينار كويتي   
      

 27,975,443 963,939 33,603 875,084 26,102,817 الموجودات  

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,207,638 2,752,335 337,964 73,042 1,044,297 ات  وبالمطل 

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

 دلة عاالقيمة القياس  13
 

 لة الجدول الهرمي للقيمة العاد
من الجدول ا ضصاح عنهفاإلأو    العادلة  القيمةب  االعتراف  مقابلها   ميت  مالية وغير المالية التيكافة الموجودات التصنيف  يتم  

 العادلة ككل كما يلي: وهرية لقياس القيمةمستوى من المدخالت الج أقل  إلى لة استناداللقيمة العاد الهرمي 
 

  المطلوبات المماثلة؛أو  للموجوداتير المعدلة( في السواق النشطة المعلنة )غ ةالسعار السوقي - 1المستوى 

   ملحوظا العادلة  القيمة  على قياس    الجوهريأثير  ذات الت  ا مدخالتهى لستو أقل من  م التي يكوالتقييليب  أسا   -  2المستوى 

 ؛ و غير مباشرأو  شربشكل مبا 

  قيمة العادلة غير ات التأثير الجوهري على قياس الخالتها ذمدل أقل مستوىالتقييم التي يكون أساليب  - 3المستوى    

 .ملحوظ
 

للموجودات بالا  لمطلوباتوا  بالنسبة  اقيلمدرجة  أسلعا مة  على  متكرر،  دلة  المجموعاس  التحدد  كانت  إذا  ما  قد ة  تحويالت 

مستو بين  الهرمي  حدثت  الجدول  )استناداً ع يات  التصنيف  تقييم  إعادة  مس  إلى  ن طريق  المتوأقل  من  الجوهرية ى  دخالت 

 .  مرحلية مكثفة مجمعة ليةمعلومات ما كل فترة لقيمة العادلة ككل( في نهاية بالنسبة لقياس ا 
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 ( تتمة)  دلةعاالالقيمة ياس ق 13
 

 ( تتمة)  لعادلةالجدول الهرمي للقيمة ا
القيمة   اتفي قياسالمستخدمة    وأنواع المدخالت لدى المجموعة  اليب التقييمات التقييم وأسإجراءيرات في  غهناك أي ت  كنلم ت

 دلة خالل الفترة. ا عال
 

للمقا الموجودات غير المالية الو  ةفيما يلي ملخص الدوات المالي ذات  قيمة العادلة على أساس متكرر بخالف تلك  سة وفقاً 

 :قولةتقريبًا بصورة مع العادلة ةقيمال التي تعادلفترية الد ةقيمال
 

 
 مة العادلة بواسطة قياس القي

 

أسعار معلنة في  
 نشطة  أسواق 

ت جوهرية  مدخال
  غير ملحوظة 

 
 جمالياإل ( 3)المستوى  ( 1)المستوى 

 
 كويتي دينار  ويتي ر كدينا دينار كويتي 

    2022  ارس م  31

أو   رباح ل البالقيمة العادلة من خالمدرجة ت مالية  دا موجو 

 1,012,936     - 1,012,936   الخسائر 
    

    قة( دق)م   2021ديسمبر   31

أو   رباح الالعادلة من خالل قيمة بالمدرجة موجودات مالية  

 531,438     - 531,438   الخسائر 
    

 2021 س ر ما  31
   

أو   رباح ل الخالن العادلة م القيمة ب مدرجة   ودات مالية موج 

 322,521     - 322,521   الخسائر 

  ات يرادخالل اإل  العادلة من لقيمة با مدرجة مالية  موجودات 

 36,194 36,194     -   خرى الشاملة ال
 

 ت أي تحويال يتم إجراءالعادلة خالل الفترة كما لم ياسات القيمة ن قم 2والمستوى  1ستوى ت بين المتحويال تم إجراء أييلم 

 . 2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثةثالفترة ل لعادلة خاليمة امن قياسات الق 3من المستوى أو  إلى
 

 3المستوى  ضمن القيمة العادلة مطابقة  

الجدو اليوضح  امطابقة  تالي  ل  العادلةلحركا كافة  القيمة  في  اللبنود    ت  ضمن  فترة   3لمستوى  المصنفة  ونهاية  بداية  بين 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة:
 

 )مدققة(   2021ديسمبر  31 

 

دات مالية  موجو
  مدرجة بالقيمة

ة من خالل  العادل
أو   رباح ال

   الخسائر 

موجودات مالية  
  مدرجة بالقيمة

خالل  العادلة من 
املة  الش  يرادات إلا

 المجموع  خرى ال
 ويتي دينار ك دينار كويتي  يتي دينار كو 
    

 42,694 36,194 6,500  2021يناير  1كما في 

 (42,694) (36,194) (6,500)  استبعادات

 

────── ────── ────── 

     -     -     - 2021ديسمبر  31ا في كم

 

══════ ══════ ══════ 
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 ( تتمة)  دلةعاالقيمة ال قياس 13
 

 ( تتمة)  لعادلةرمي للقيمة االجدول اله 
 

   2021 مارس   31 

 

موجودات مالية  
  مدرجة بالقيمة

لعادلة من خالل  ا
أو   رباح ال

   الخسائر 

لية  موجودات ما
  مدرجة بالقيمة

ل  الن خالعادلة م
الشاملة   يرادات اإل
 المجموع  خرى ال

 ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 42,694 36,194 6,500  2021ر يناي 1 كما في

 (6,500)     - (6,500) أو الخسائر سجلة في الرباح إعادة القياس الم

 

────── ────── ────── 

 36,194 36,194     - 2021 مارس 31كما في 

 

══════ ══════ ══════ 
 

  إعدادة في  بعالمت  كع تلوافق م ية المكثفة المجمعة تتلمالية المرحل مات اومدخالت التقييم المستخدمة في هذه المعلو  أساليبإن  

 .  2021ديسمبر  31لمنتهية في موعة للسنة اللمج وية السنالبيانات المالية المجمعة 
 

لل الماليةبالنسبة  بالت  خرىال  اليةالم  والمطلوبات  موجودات  القالمدرجة  فإن  المطفأة،  الدفتريكلفة  تختلفيمة  ال  رة بصو  ة 

جل أو يعاد تسعيرها  دات والمطلوبات ذات فترة استحقاق قصيرة ال هذه الموجو  أغلب  إنحيث    دلةلعا عن قيمتها ا  هريةجو

 .السوقبفي معدالت الربح ة الحرك على فورا بناءً 
 

 


