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  ،،، نيـــرتماحملـــ    لألوراق املالية  كويترصة الشركة بو/  السادة
  
  

  تحية طيبة وبعد ،،، 
  املوضوع : إفصاح عن املعلومات اجلوهرية 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــ   ـ ــــــــــــــــ
  

متطلبا   إلى  رقم  "  ت  باإلشارة  رقم  من  "    27البند  الكتفي    "  1-1-4"  المادة   "" العاشر                          من   اب 

بشأن    "  2015لسنة    22"  موجب القانون رقم  ب   لالمعد  "  2010لسنة    7"  للقانون رقم    نفيذية "الالئحة الت"  

ي تتطلب إلتزام  والت،   والشفافيةن اإلفصاح أ ديالته بشمالية وتعألوراق الا   يم نشاطوتنظ  ال "" هيئة أسواق المإنشاء  

مرفق لكم  المحددة ضمن الالئحة التنفيذية ،   إجتماع مجلس اإلدارة في الحاالتنتائج  الشركة المدرجة باإلفصاح عن  

  .  " ستثمارمويل واإللشركة الكويتية للتا"  لـ نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية  هيط

  

  

  عنا ...املستمر م تعاونكم شاكرين لكم حسن
  

  ا بقبول فائق اإلحــرتام ،،، ضلووتف    
  

  
  
  
  

  طارق مشاري البحر                            
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي                                                          
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(كفيك)   واإلستثمار  للتمويل  الكويتية  الشركة  بين  والمتمثلة  اإلستثمارية  الفرصة 

 

ومجموعتها وطرف ذو عالقة السيد / فالح حمد الهاجري (كبار المساهمين ولديه تمثيل 

 

في مجلس اإلدارة) بشأن شراء عقار محلي  

 

من قبل كفيك تتمثل قيمته أكثر من  
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اإلجراءات  إتمام  فور  الصفقة  هذه  بشأن  الحقاً  اإلفصاح  سيتم  كما   ، الشركة  أصول 
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 ال يوجد أثر مالي في الوقت الحالي ، وسوف يتم اإلفصاح حين إتمام الصفقة . 

 

 

ال يوجد أثر مالي جوهري . 
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Al Aiban, Al Osaimi & Partners
P.O. Box 74
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Ahmed Al Jaber Street
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Tel:  +965 2295 5000
Fax: +965 2245 6419
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL
INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF KUWAIT FINANCE AND
INVESTMENT COMPANY K.S.C. (PUBLIC)

Introduction
We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position of
Kuwait Finance and Investment Company K.S.C. (Public) (the “Parent Company”) and its subsidiaries
(collectively, the “Group”) as at 30 September 2022, and the related interim condensed consolidated
statement of income and interim condensed consolidated statement of comprehensive income for the
three months and nine months periods then ended, the related interim condensed consolidated statement
of changes in equity and interim condensed consolidated statement of cash flows for the nine-month
period then ended. The management of the Parent Company is responsible for the preparation and
presentation of this interim condensed consolidated financial information in accordance with the basis
of preparation set out in Note 2. Our responsibility is to express a conclusion on this interim condensed
consolidated financial information based on our review.

Scope of Review
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A
review of interim condensed consolidated financial information consists of making inquiries, primarily
of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review
procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with
International Standards on Auditing and consequently, it does not enable us to obtain assurance that we
would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do
not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying
interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in
accordance with the basis of preparation set out in Note 2.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in
agreement with the books of account of the Parent Company. We further report that, to the best of our
knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the Companies Law No. 1 of
2016, as amended, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company’s Memorandum
of Incorporation and Articles of Association during the nine-month period ended 30 September 2022
that might have had a material effect on the business of the Parent Company or on its financial position.

We further report that, during the course of our review, to the best of our knowledge and belief, we have
not become aware of any violations of the provisions of Law No. 32 of 1968, as amended, concerning
currency, the Central Bank of Kuwait and the organisation of banking business, and its related
regulations, or of the provisions of Law No. 7 of 2010 concerning the Capital Markets Authority and
its related regulations during the nine-month period ended 30 September 2022 that might have had a
material effect on the business of the Parent Company or on its financial position.

BADER A. AL-ABDULJADER
LICENCE NO. 207 A
EY
(AL AIBAN AL OSAIMI & PARTNERS)

10 November 2022
Kuwait





Kuwait Finance and Investment Company - K.S.C. (Public) and its subsidiaries
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
(UNAUDITED)
For the period ended 30 September 2022

The attached notes from 1 to 12 form part of this interim condensed consolidated financial information.
3

Three months ended
30 September

Nine months ended
30 September

2022 2021 2022 2021
Notes KD KD KD KD

REVENUES
Finance income 376,776 322,792 1,134,290 1,267,874
Management and advisory fees 235,676 254,557 822,343 662,795
Brokerage commissions 121,556 219,054 701,616 737,454
Investment (loss) income 7 (109,091) 1,951,369 247,630 2,288,075
Rental income 91,976 67,430 276,166 206,110
Share of results of associates 30,952 30,209 92,151 90,785
Foreign currency exchange gain (loss) 99,179 (20,572) 183,498 (83,161)
Other income 61,580 27,318 172,715 264,301

───────── ───────── ───────── ─────────
908,604 2,852,157 3,630,409 5,434,233

═════════ ═════════ ═════════ ═════════
EXPENSES
Finance costs (102,853) (63,522) (276,389) (204,009)
Staff costs (584,650) (624,480) (1,845,050) (2,003,072)
General, administrative and marketing

expenses (201,289) (287,270) (796,839) (981,876)
Depreciation (82,433) (67,050) (260,920) (217,042)
Recovery (charge) for provision of expected

credit losses 70,528 (255,027) 370,145 85,819
───────── ───────── ───────── ─────────

(900,697) (1,297,349) (2,809,053) (3,320,180)
───────── ───────── ───────── ─────────

PROFIT BEFORE PROVISION FOR TAXES 7,907 1,554,808 821,356 2,114,053
Provision for taxes (241) (71,302) (26,259) (95,311)

───────── ───────── ───────── ─────────
PROFIT FOR THE PERIOD 7,666 1,483,506 795,097 2,018,742

═════════ ═════════ ═════════ ═════════
Attributable to:
Equity holders of the Parent Company 45,606 1,432,302 744,451 1,889,790
Non-controlling interests (37,940) 51,204 50,646 128,952

───────── ───────── ───────── ─────────
PROFIT FOR THE PERIOD 7,666 1,483,506 795,097 2,018,742

═════════ ═════════ ═════════ ═════════
EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE

TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT
COMPANY

8
0.1 fils 4.6 fils 2.4 fils 6.1 fils

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



Kuwait Finance and Investment Company - K.S.C. (Public) and its subsidiaries
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE
INCOME (UNAUDITED)
For the period ended 30 September 2022

The attached notes from 1 to 12 form part of this interim condensed consolidated financial information.
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Three months ended
30 September

Nine months ended
30 September

2022 2021 2022 2021
Note KD KD KD KD

Profit for the period 7,666 1,483,506 795,097 2,018,742
───────── ───────── ───────── ─────────

Other comprehensive (loss) income:
Items that are or may be reclassified to

interim condensed consolidated statement
of income in subsequent periods:

Net change in fair value of finance
receivables at fair value through other
comprehensive income (89,754) (13,469) (211,491) (29,992)

Fair value reserve transferred to interim
condensed consolidated statement of
income on sale of finance receivables at
fair value through other comprehensive
income - - - (10,034)

Net (recovery) charge in provision for
expected credit losses of finance
receivables at fair value through other
comprehensive income

4-C

(17,404) 151,901 (340,380) 257,938
Write-off of finance receivables at fair

value through other comprehensive
income (568) - (568) -

Exchange differences on translation of
foreign operations 45,273 3,479 90,164 3,479

Share of other comprehensive income (loss)
of associates 28,276 (206,348) 57,088 (221,434)

───────── ───────── ───────── ─────────
(34,177) (64,437) (405,187) (43)

───────── ───────── ───────── ─────────
Items that will not be reclassified to interim

condensed consolidated statement of
income in subsequent periods:

Net change in fair value of equity
instruments classified at fair value
through other comprehensive income 5,603 (811) 3,694 28,830

───────── ───────── ───────── ─────────
Other comprehensive (loss) income for

the period (28,574) (65,248) (401,493) 28,787
───────── ───────── ───────── ─────────

TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)
INCOME FOR THE PERIOD (20,908) 1,418,258 393,604 2,047,529

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

Attributable to:
Equity holders of the Parent Company 17,032 1,367,054 342,958 1,918,577
Non-controlling interests (37,940) 51,204 50,646 128,952

───────── ───────── ───────── ─────────
TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)

INCOME FOR THE PERIOD (20,908) 1,418,258 393,604 2,047,529
═════════ ═════════ ═════════ ═════════



Kuwait Finance and Investment Company - K.S.C. (Public) and its subsidiaries 
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) 
For the period ended 30 September 2022 

The attached notes from 1 to 12 form part of this interim condensed consolidated financial information. 
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 Attributable to equity holders of the Parent Company   

 
Share  
capital 

Statutory 
reserve 

Voluntary 
reserve 

Treasury 
shares 

Fair value 
reserve 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Equity 
transactions 

reserve 

Retained 
earnings 

Sub-total 
Non- 

controlling 
interests 

Total  
equity 

 KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD 
            

As at 1 January 2022 32,249,138 2,371,535 750,000 (3,145,214) 1,673,964 7,798 1,156,426 6,347,506 41,411,153 867,200 42,278,353 
Profit for the period - - - - - - - 744,451 744,451 50,646 795,097 
Other comprehensive (loss) income for the 
period 

- - - - (548,745) 147,252 - - (401,493) - (401,493) 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
Total comprehensive (loss) income for the 
period - - - - (548,745) 147,252 - 744,451 342,958 50,646 393,604 

Net movement in non-controlling interests - - - - - - - - - (180,237) (180,237) 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
As at 30 September 2022 32,249,138 2,371,535  750,000   (3,145,214) 1,125,219 155,050 1,156,426 7,091,957 41,754,111 737,609 42,491,720 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
As at 1 January 2021 32,249,138 2,311,535 750,000 (3,145,214) 1,738,672 162,998 1,156,426 5,937,651 41,161,206 714,849 41,876,055 
Profit for the period  -     -     -     -     -     -     -     1,889,790 1,889,790 128,952 2,018,742 
Other comprehensive income (loss) for the 

period 
-     -     -     -     191,146 (162,359) -     -     28,787 -    28,787 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
Total comprehensive income (loss) for the 
period  -     -     -     -     191,146 (162,359) -     1,889,790 1,918,577 128,952 2,047,529 

Disposal of equity instruments at fair value 
through other comprehensive income -     -     -     -     3,432 -     -     (3,432) -     -    -    

Net movement in non-controlling interests -     -     -     -     -     -     -     -     -     (10,790) (10,790) 
   ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
As at 30 September 2021 32,249,138 2,311,535 750,000 (3,145,214) 1,933,250 639 1,156,426 7,824,009 43,079,783 833,011 43,912,794 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 
 
 
  



Kuwait Finance and Investment Company - K.S.C. (Public) and its subsidiaries
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(UNAUDITED)
For the period ended 30 September 2022

The attached notes from 1 to 12 form part of this interim condensed consolidated financial information.
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Nine months ended
30 September

2022 2021
Notes KD KD

OPERATING ACTIVITIES
Profit for the period 795,097 2,018,742

Adjustments to `reconcile profit for the period to net cash flows:
Dividends income 7 (118,807) (61,711)
Share of results of associates (92,151) (90,785)
Unrealised gain of investment properties 7 (80,000) (4,000)
Finance costs 276,389 204,009
Depreciation 260,920 217,042
Gain on sale of investment in associates 7 - (1,782,762)
Recovery for provision of expected credit losses (370,145) (85,819)
Provision for employees’ end of service benefits 170,808 215,503

───────── ─────────
842,111 630,219

Changes in operating assets and liabilities:
Financial assets at fair value through profit or loss 25,774 (1,160,977)
Finance receivables at fair value through other comprehensive income (749,792) (408,705)
Finance receivables at amortised cost 478,725 602,354
Financial assets at amortised cost - 372,111
Other assets (170,437) (781,196)
Other liabilities (247,200) (1,857,270)

───────── ─────────
Cash flows from (used in) operations 179,181 (2,603,464)
Employees’ end of service benefits paid (124,371) (146,866)

───────── ─────────
Net cash flows from (used in) operating activities 54,810 (2,750,330)

───────── ─────────
INVESTING ACTIVITIES
Net movement of property and equipment (417,855) (102,633)
Dividends received 118,807 61,711
Dividends received from associates 91,673 90,973
Proceeds from sale of financial assets at fair value through other

comprehensive income - 37,021
Fixed deposits with original maturity greater than three months withdrawn

(placed) 539,904 (178)
Release of restricted cash and fixed deposits 3,937,129 828,798

───────── ─────────
Net cash flows from investing activities 4,269,658 915,692

───────── ─────────
FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from borrowings 1,000,000 -
Repayments of borrowings (458,333) (1,850,001)
Finance costs paid (268,860) (219,520)
Net movement in non-controlling interests (180,237) (10,790)

───────── ─────────
Net cash flows from (used in) financing activities 92,570 (2,080,311)

───────── ─────────

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,417,038 (3,914,949)
Cash and cash equivalents as at 1 January 1,941,478 8,342,548

───────── ─────────
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 30 SEPTEMBER 3 6,358,516 4,427,599

════════ ════════



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 
  للتمويل واالستثمار ش.م.ك. )عامة( الكويتيةالشركة 

 

 مقدمة
كة لشرا")  .م.ك. )عامة(ش  رلشركة الكويتية للتمويل واالستثماللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق  

وشرك )ات األم"(  التابعة  إليهها  معًا  يشار  في  "بـ  ا  كما  و  ي وبيان  2022  سبتمبر   30المجموعة"(  الشاملدخلاالدخل  المرحليين   ل 

فقات دتلا و  يةكلحقوق المالتغيرات في  ني  بياو  بذلك التاريخ،  تينأشهر المنتهي  تسعةالثالثة وال  يتلفتر  هبلمتعلقين  ا  ينالمجمع   المكثفين

عن    هي المسؤولة   األمكة شررة الادإ خ. إن  المنتهية بذلك التاري  أشهر  التسعةلفترة    به  ينالمتعلق  ينالمجمع  المرحليين المكثفينالنقدية  

ر  يب عإن مسؤوليتنا هي الت.  2اح  إيضداد المبين بألساس اإلعإعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا  

 فة المجمعة.المرحلية المكث مراجعتنا لهذه المعلومات المالية جةتين نع
 

  عةنطاق المراج
بمراجعتنا قمنا  ً قفو  لقد  للمعياا الدولي    قبل    2410ر  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة   ل قمستلا  مراقب 

ت  "للمنشأة المراجعة.  بمهام  المالمتعلق  مراجعة  االستفسارات  ة المجمع  ةالمكثف  المرحليةة  ليالمامات  ولعتمثل  توجيه  ة بصف  في 

للمراجعة. إن  جراءات التحليلية واإلجراءات األخرى  طبيق اإلتو  ةيألمور المالية والمحاسبالمسؤولين عن اإلى الموظفين    رئيسية

الحصول على تأكيد   ناكننه ال يمفإ  ليه،وعة  يايير التدقيق الدوليتم وفقاً لمعالتدقيق الذي  نطاق  شكل كبير من  بنطاق المراجعة أقل  

 رأياً يتعلق بالتدقيق. ال نبدي اننإفي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي األمور الهامة الت فةكالم ببأننا على ع
 

 النتيجة 
م يتم ل  قةرفالمالية المرحلية المكثفة المجمعة المأن المعلومات  جب االعتقاد بإلى علمنا ما يستو  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد

 .2إيضاح ألساس اإلعداد المبين بة، وفقاً ديماإعدادها، من جميع النواحي ال
 

   نونية والرقابية األخرىقاتقرير حول المتطلبات ال

ذلكباإل إلى  واستناداً ضافة  المكثفة    ،  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  الدفات  المجمعةإلى  في  وارد  هو  ما  مع  ر  متفقة 

لقانون الشركات   جود أية مخالفاتو إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا    . نبين أيضاً، حسبما وصلاألم  للشركةية  بلمحاسا

 األساسي للشركة  م، أو لعقد التأسيس أو للنظاوالتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذية  قة لهوالتعديالت الالح  2016لسنة    1رقم  

أو مركزها  م  ألا  ركةعلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الش  2022  سبتمبر  30ة في  ير المنته شهأ  التسعةة  خالل فتر  ،األم

 المالي. 
 

أنه خالل   إليه علمنا واعتقادنا،  ،مراجعتنانبين أيضـاً  القانوعلمنا وجود أية مخالفات  لم يرد إلى    حسبما وصل    32  رقم   نألحكام 

ام  حكألهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو  تنظيم الم ومركزي  ال  ن النقد وبنك الكويتوالتعديالت الالحقة له بشأ  1968لسنة  

  2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةالفترة  خالل    به  المتعلقة  تعليماتلمال والبشأن هيئة أسواق ا  2010  سنةل  7رقم    القانون

ً مادي اً ه تأثيرن ليكو قدعلى وجه   المالي.  او مركزهأ األم شركةلا نشاطعلى  ا
 

 

 
 
 

 

 العبدالجادر  عادل  بدر

 أ  ةئف 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 لعيبان والعصيمي وشركاهم ا
 

 2022  نوفمبر  10
 

   الكويت





 ة عالتاب اهتاكرش( وامة)ع م.ك.ش. - را ستثمإلاول وي تملية لتويلكا ةالشرك
 

 

 .ةمعجلما ةفمكثاللية حلمرا ليةمالومات المعال هن هذم جزءا   تشكل 12 إلى  1ن مة فقرملا تيضاحاإلإن ا
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 ق( دقم ير)غ معجملا كثفمال ل المرحليلدخا نبيا

  2022سبتمبر  30ية في منته لا ةرتفلل
 

 
 

 هية في المنت رأشه ثالثةال
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة
 سبتمبر 30

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 كويتي  ارنيد تيدينار كوي  كويتي  ارنيد تير كوياندي ت اح اإيض

       رادات يإلا
 1,267,874 1,134,290  322,792 376,776  ل يموت تاداإير

 662,795  822,343  254,557 235,676  اراتستشوا إدارةأتعاب 
 737,454  701,616  219,054 121,556  طة ات وسعموال

 2,288,075  247,630  1,951,369 (109,091) 7 مارات تثاس إيرادات)خسائر( 
 206,110  276,166  67,430 91,976  ريجأت إيرادات
 90,785  92,151  30,209  30,952  زميلة كاتشر جئنتافي حصة 
 (83,161)  183,498  (20,572)  99,179    يةأجنبعمالت  تحويل  )خسائر( أرباح

 264,301 172,715  27,318 61,580  أخرى  إيرادات
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 
  908,604 2,852,157  3,630,409 5,434,233 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
       ات روف مصال

 (204,009) (276,389)  (63,522) (102,853)  تمويل تكاليف 
 (2,003,072) (1,845,050)  (624,480) (584,650)  موظفين  تكاليف
 (981,876) (796,839)  (287,270) (201,289)  ة يتسويقو ةيرادإو يةومعم تمصروفا

 (217,042) (260,920)  (67,050) (82,433)  الك هتاس
 85,819 370,145  (255,027) 70,528  وقعةتمال نئتماالا خسائرص مخص(  تكوين) رد

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 
  (900,697) (1,297,349)  (2,809,053) (3,320,180) 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 2,114,053 821,356  1,554,808 7,907  ب  ائص الضرمخصقبل  الربح
 (95,311) (26,259)  (71,302)  (241)  بائضر ال مخصص

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 2,018,742 795,097  1,483,506 7,666    ةفتر لا ربح

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
       : الخاص بـ

 1,889,790 744,451  1,432,302 45,606  األممساهمي الشركة 
 128,952  50,646  51,204 (37,940)  رةطيمسالر ص غيالحص

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

 2,018,742 795,097  1,483,506  7,666  ة ر فتال حرب
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 فلس  6.1 فلس  2.4  سفل   4.6 فلس  0.1 8   األمركة شلاهمي اسمبصة خا ال مسهالبحية ر

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

 

 

 

 

 

 



 ة عالتاب اهتاكرش( وامة)ع م.ك.ش. - را ستثمإلاول وي تملية لتويلكا ةالشرك
 

 

 .ةمعجلما ةفمكثاللية حلمرا ليةمالومات المعال هن هذم جزءا   تشكل 12 إلى  1ن مة فقرملا تيضاحاإلإن ا
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 ( قق)غير مدمع جملا فمكث الي رحللما  لدخل الشاملا نايب

  2022بر سبتم  30 ة فيالمنتهي ترةفلل

 

 
 

 ي ف هيةالمنت رأشه ةثالث ال
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 مبربتس 30

 
 2021 2022  2021 2022 إيضاح 

 
 كويتي  ارنيد تيدينار كوي  كويتي  ارنيد تيكوي دينار 

 
      

 2,018,742 795,097  1,483,506 7,666   ةفتر لا حبر
  ──────── ────────  ──────── ──────── 
         :رىأخة ملشا ( إيراداتخسائر )

  لخدلن ابيا إلى يفهاإعادة تصن قد يتمأو  يتم ودبن
         :ةالحق تراتفي ف معمجلالمكثف ا يلرحملا

  تمويل ولمدين ةدل عاي القيمة الير فالتغصافي 

 داترايإلا خالل  من  ةلادعال ةدرجة بالقيمم

 (29,992) (211,491)  (13,469) (89,754)  رى خاأل ةملاالش
  لخالدن ياب إلى لمحوال دلةالعاة يملقا احتياطي

تمويل   ومدين  عبي من عف المجمالمرحلي المكث

 يراداتاإلخالل   من دلةاعال القيمةمدرجة ب

 (10,034) -  - -  خرى األ لةامشال
 مان ئت ال ا  خسائرمخصص    تكوين(  رد)  يفاص

  من   ةعادلال  رجة بالقيمةدمويل  مت   ونلمدي  ةوقعالمت

 257,938 (340,380)  151,901 (17,404) ج -4 ى خراأل  ملةالشا داترايإلا لالخ
من  تمويل    ومدينشطب   العادلة  بالقيمة  مدرجة 

 - (568)  - (568)  خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
أجنبية عمالت  تحويل  تحويل  ناتجة    فروق  من 

 3,479 90,164  3,479 45,273  عمليات أجنبية 
  األخرى الشاملة (رئخسا)ال اتاداإلير  في صةح

 (221,434) 57,088  (206,348) 28,276  يلةمزت اكرشل
  

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

(34,177) (64,437)  (405,187) (43) 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
  الدخل نبيا إلى  اهفينصت ةدإعا ميت لند وبن

       :في فترات الحقة معمجف الالمكث يرحلالم
وق  حق ألدوات العادلة ي القيمةالتغير في صاف

ل خال  نمدلة عالا ةقيمبالة ية مصنفكلم

 28,830 3,694  (811) 5,603  خرى األ ةلمالشا يراداتإلا
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
 28,787 (401,493)  (65,248) (28,574)  ترة فلل ىرخأ شاملة ( إيراداتر ئساخ)
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 2,047,529 393,604  1,418,258 (20,908)  ة رفت لل ةملالشا اإليرادات)الخسائر(  ليإجما
  ════════ ════════  ════════ ════════ 
       

       :  ص بـالخا

 1,918,577 342,958  1,367,054 17,032  األم   شركةلا هميمسا
 128,952 50,646  51,204 (37,940)  ة طرسيالم رغي صحصال
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 2,047,529 393,604  1,418,258 (20,908)  للفترة  ةالشامل اتاإليراد)الخسائر( إجمالي 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

 

 

 

             

            



 ة عالتابا تهاكشرة( وام. )عم.كش. - را ستثمالاو ويلتملل ةيتيولكشركة اال
 

 

 .ةمعجلما ةفكثالم ةليحالمرة يلت المامالمعلواذه ه من ا  جزء لتشك 12 إلى  1ن م قةفالمر تاحيضاإلا إن
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 ()غير مدقق معالمج المرحلي المكثف ةكيق الملفي حقو يراتتغبيان ال

 2022سبتمبر  30ي ف ةالمنتهي ةترللف 
 

 األم ركة  الش   ي مساهم ب   اصة خ ل ا 

 

 رأس 
 ال لم ا 

 احتياطي
 ري با إج 

 طيتيا ح ا 
 ير ا اختي 

 أسهم 
 نةي ز خ 

ة القيم   احتياطي 
 ة ل د لعا ا 

 احتياطي 
 ترجمة 

 ةي أجنب   الت م ع 

 احتياطي 
 امالت  ع م 

 ية ملك   حقوق 
 أرباح

 ة حل ر م 
 ع  المجمو 

 ي لفرع ا 
 غير الحصص  

 رة يط مس ال 
 مجموع 
 ة ملكي ل ا   حقوق 

 
 يويت ك ر  نا دي  يدينار كويت  يت كوينار  ي د  يكويت   ر ا دين يكويت   ار ندي  يكويت   ار دين يتيو ك   دينار  ييت كو   ر ا ني د  يتيكو ر  نا دي  يتينار كو ي د  يت ير كو دينا 

            

 42,278,353 867,200 41,411,153 6,347,506 1,156,426 7,798 1,673,964 (3,145,214) 750,000 2,371,535 32,249,138   2022 رياين  1 ا فيمك
 795,097 50,646 744,451 744,451 - - - - - - -  ةترلفا ربح
 (401,493) - (401,493) - - 147,252 (548,745) - - - -   للفترة أخرى شاملةإيرادات  خسائر( )

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 393,604 50,646 342,958 744,451 - 147,252 (548,745) - - - - للفترة الشاملة اإليرادات ( ئر)الخسا إجمالي
 (180,237) (180,237) - - - - - - - - - يطرة مسال غير  صصفي الح   ركةالح  صافي

 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 42,491,720 737,609 41,754,111 7,091,957 1,156,426 155,050 1,125,219 (3,145,214)   750,000  2,371,535 32,249,138   2022سبتمبر  30 في كما

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

 41,876,055 714,849 41,161,206 5,937,651 1,156,426 162,998 1,738,672 (3,145,214) 750,000 2,311,535 32,249,138  2021 يناير 1 يكما ف
 2,018,742 128,952 1,889,790 1,889,790     -     -     -     -     -     -     -  رةالفت  ربح

 28,787     - 28,787     -     - (162,359) 191,146     -     -     -     -  للفترة أخرى شاملة  (ئرخساإيرادات ) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,047,529 128,952 1,918,577 1,889,790     - (162,359) 191,146     -     -     -     - ةفترلل الشاملة )الخسائر( اإليرادات   ماليجإ

استبعاد أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 

 إيرادات شاملة أخرىالعادلة من خالل 
-     -     -     -     3,432 -     -     (3,432) -     -     -     

 (10,790) (10,790)     -     -     -     -     -     -     -     -     -   ةريطسغير الم صصفي الح   الحركة صافي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 43,912,794 833,011 43,079,783 7,824,009 1,156,426 639 1,933,250 (3,145,214) 750,000 2,311,535 32,249,138   2021سبتمبر  03 كما في
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 عة التاب اتهاكرشمة( وا)ع ك.م.ش. - را مستثالاويل وتملية لتيولكاالشركة 
 

 

 .ةمعجالم فةكثملا لية رحمية الالمت الاوم علالمن هذه ما  ل جزءتشك 12 إلى  1من ة مرفقال تيضاحاإلا إن
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 غير مدقق() عمجملا ثفمكالي حلنقدية المرت الدفقاتالبيان 

   2022تمبر بس 30في  يةه تمنلا ةرفتلل

  
 في   ةيهالمنت رأشه التسعة

 برتمسب 30
  2022 2021 
 كويتي  ارنيد تيدينار كوي ت اح اإيض 

    ل يغ شالت ةطشنأ
 2,018,742 795,097  ةالفترربح 
    

    ات النقدية: بصافي التدفق الفترة حرب  ةقب اديالت لمطعت 

 (61,711) (118,807) 7   حبارأ توزيعات
 (90,785) (92,151)  زميلة  تاكشر تائجفي ن  ة حص

 (4,000) (80,000) 7 رات استثمارية ققة من عقاغير محباح رأ
 204,009 276,389  يلتمو يفالتك

 217,042 260,920  كاستهال
 (1,782,762) - 7 ي شركات زميلةربح من بيع استثمار ف

 (85,819) (370,145)    توقعةمالئتمان الا ئراسخ  مخصص رد
 215,503 170,808  ين فوظ للم  دمةالخ يةة نهاأافمك صصمخ

  ───────── ───────── 
  842,111 630,219 
    : يلالتشغ وباتل طدات ومموجو يف اتري تغلا

 (1,160,977) 25,774  الخسائر أو  باحراألل  من خال ةل داعال رجة بالقيمةمالية مدموجودات 
 (408,705) (749,792)  ى ر خملة األاالش راداتي اإل لخال من ةلعادلا مةقي مدرجة بال تمويل مدينو
 602,354 478,725  فأة لمطا فةة بالتكلرجمدتمويل  وين مد
 372,111 -  ة طفأالم  فةتكلالب  مدرجة ليةماات جودوم

 (781,196) (170,437)  أخرى  داتوجوم
 (1,857,270) (247,200)  أخرى ت بالوطم

  ───────── ───────── 
 (2,603,464) 179,181  ت ياملعلا في( ةمخد )المست  من تجةالنا يةنقدلات التدفقا

 (146,866) (124,371)  ة ع ومدف وظفينم لل مةخدالهاية ة ن افأكم
  ───────── ───────── 

 (2,750,330) 54,810    لي لتشغا  ةطشنأ (خدمة في تسمال)  منتجة ان لا دية نقال  تفقا صافي التد

  ───────── ───────── 

    تثمار االس ةطأنش
 (102,633) (417,855)   ت ا معدو كاتلممت  فية  ركالح  فيصا
 61,711 118,807  ة ملت سم باحرأات يعتوز
 90,973 91,673  ةشركات زميلمن  ةلمست م أرباحعات زي تو

شاملة  اليرادات اإلمتحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 خرى األ

 - 37,021 

 (178) 539,904    هرشأ ةثالث  ألكثر منة أصلي اق تحقاس رةفت   تذا ( دعة)مو بةوسحم ثابتةئع ودا
 828,798 3,937,129  ثابتةائع ز وودتجمح دقن  نع فراجاإل
  ───────── ───────── 

 915,692 4,269,658    ماراالستث شطةنأ   نمة جتلناا ة دينقل اات التدفقي صاف
  ───────── ───────── 
    يل تموال طةشنأ

 - 1,000,000  القروض من  المحصل
 (1,850,001) (458,333)    للقروض المسدد

 (219,520) (268,860)    ةدفوعل مي ومت  في لاكت 
 (10,790) (180,237)  رة يطمسال  يرغ صحصلا يف  كةحرال صافي

  ───────── ───────── 
 (2,080,311) 92,570  تمويل نشطة الأ (في  لمستخدمةاالناتجة من )ية لنقدت اا قف تدال فياص

  ───────── ───────── 
    

 (3,914,949) 4,417,038  ادل عملا د قنل ا ود  قنفي ال  )النقص(  يادةالز صافي
 8,342,548 1,941,478  ري ينا 1 يفا مكل داعلما قدن الو نقدلا
  ───────── ───────── 
 4,427,599 6,358,516 3 سبتمبر 30في  اكم ل لمعادلنقد ا د وا نق لا
  ════════ ════════ 
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